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CURSO DE FORMAÇÃO EM
TEORIA DA FILOSOFIA CLÍNICA
Casa de Estudos Francisco de Assis - Centro de Filosofia Clínica

TURMA MAGNÓLIA
2017-2019

TERMOS DE ADESÃO
Em Goiânia, a Casa de Estudos Francisco de Assis – Centro de Filosofia Clínica, reconhecida pela
Associação Nacional de Filosofia Clínica, inaugura em setembro de 2017 mais uma turma do curso
de Formação em Teoria da Filosofia Clínica, a ser chamada de “TURMA MAGNÓLIA”, conferindo
ao formado a titulação de “Teórico em Filosofia Clínica”.

DADOS PERTINENTES

a. Filósofo clínico-professor titular: Will Goya (e professores convidados).
b. Início das aulas: 23 de setembro. Duas manhãs de sábado por mês, das 8h às 12h.
c. Tempo de curso: 19 meses. Carga horária total de 432 horas-aulas (presenciais, EaD e pesquisa).
a. Investimento: Matrícula de R$50,00 – paga em setembro/17. Mensalidade/módulo com desconto
de R$300,00 (se pago até o 15º dia de cada mês ou na primeira aula do mês) ou integral de R$350,00
(se pago fora do período de desconto). Custo total do curso com desconto: R$ 5700,00 ou com valor
integral de R$6650,00 (se pago fora do período de desconto).
b. Local: Casa de Estudos Francisco de Assis - Centro de Filosofia Clínica. Av. C-07, quadra 79,
lote 06, casa 02, Setor Sudoeste, Goiânia, Goiás (Google-mapa: https://goo.gl/maps/L0Jpe).
Fone/WhatsApp: 62 – 98211.2000.
TERMOS DO CONTRATO – DIREITOS E DEVERES DO(A) ALUNO(A)
1. O(a) aluno(a) deve ter 85% de presença nas aulas. Havendo condições educativas suficientes –
avaliadas pelo professor titular – o(a) aluno(a) poderá suprir o conteúdo programático dos módulos
perdidos, desde que não ultrapasse essa porcentagem, e poderá fazê-lo por meio de materiais de
estudos oferecidos pelo professor titular (vídeos, textos etc.) ou mesmo frequentando esses mesmos
módulos em uma nova turma, caso esta aconteça em tempo hábil. Livros, textos, vídeos e imagens
didáticos serão mensalmente indicados e oferecidos digitalmente a cada mês, junto aos módulos e
disciplinas.
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2. Por se tratar de uma formação teórica sobre os cuidados da relação humana, orientada para a
educação de futuros terapeutas, a avaliação do alunado será feita por caracteres andragógicos e por
comportamentos éticos. Razão disso, em qualquer tempo, o professor titular tem o direito de
desvincular do curso o(a) aluno(a) que desrespeitar gravemente a cordialidade entre colegas e os
valores mínimos de alteridade e convívio. Em tais casos, a comunicação deverá ser feita por escrito
e justificada. Com a média final sete (7,0) de aprovação, as avaliações de conhecimento teórico se
darão via exercícios em aula, leituras e pela elaboração de um artigo final de curso – ou por meio de
outra produção intelectual intimista satisfatória (poesia, música, projeto de execução etc.). Vale
explicitar aqui o entendimento de que o conceito de nota é intersubjetivo, construído mutuamente
entre o professor titular e o(a) aluno(a), por meio de um processo contínuo de diálogos e grande
respeito ao modo de inteligência e estrutura de pensamento de cada um. Em última instância, haverá
sempre o esforço de reconhecimento do grau de autenticidade do(a) aluno(a), verificando-se nele o
quanto sabe reunir de forma coerente em si mesmo a teoria estudada com a prática vivida
subjetivamente.
3. Este é um curso livre, isto é, sem a chancela do MEC. A opção feita pela Casa de Estudos Francisco
de Assis – Centro de Filosofia Clínica de não se associar a nenhuma Instituição de Ensino Superior
credenciada se deve à busca de total autonomia filosófico clínica de avaliação e plena independência
de ensino-aprendizagem. A absoluta maioria dos nossos alunos possuem graduação reconhecida pelo
Ministério da Educação em cursos como Medicina, Direito, Pedagogia, História, Psicologia e outros.
Em geral, o alunado busca antes qualidade intersubjetiva e conhecimento criterioso na Filosofia
Clínica.
4. Essa modalidade de curso visa a formação teórica na metodologia da Filosofia Clínica, obtendo
o(a) aluno(a) aprovado o título de teórico em Filosofia Clínica, resultante da “Formação em
Fundamentos da Filosofia Clínica”. O portador dessa titulação poderá fazer uso dos saberes da
metodologia da Filosofia Clínica em sua respectiva área de atuação profissional, não podendo,
todavia, intitular-se filósofo clínico e com isso exercer profissionalmente a atividade clínica da prática
filosófico terapêutica. Com diferenciação, o(a) aluno(a) que não possuir nenhuma graduação
acadêmica anterior – o que é permitido – receberá o certificado de conclusão na modalidade de “Curso
Livre de Formação Continuada”, com o certificado de “Curso de Teoria Geral da Filosofia Clínica”,
sem obtenção de título.
5. O(a) aluno(a) que tiver interesse em exercer profissionalmente a prática terapêutica da clínica
filosófica deverá possuir uma graduação universitária e já ter feito a “Formação em Teoria da
Filosofia Clínica”, devendo então cursar a “Formação em Prática da Filosofia Clínica” a fim de se
tornar um filósofo clínico – através de clínicas didáticas, estágios supervisionados e prova de título.
Poderá também cursar no futuro essa Formação em Prática o(a) aluno(a) que simplesmente desejar
uma qualificação pessoal, subjetiva, porém sem a obtenção de título.
A proposta da desnecessidade de cumprimento de 400 horas-aulas destinadas à “Fundamentação
Filosófica da Filosofia Clínica” para os não graduados em filosofia (Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação em Filosofia Clínica), a fim de se obter o título de “filósofo clínico”, foi aprovada1
na reunião da diretoria da ANFIC, em 28 de julho de 2017, ficando por ser oficializada na assembleia
nacional a ser realizada no ENFC em 29 de abril de 2018.
6. No primeiro mês de aula os alunos receberão um arquivo digital contendo vários livros e os
“Cadernos” de Lúcio Packter; assim como diversos outros trabalhos digitalizados de outros
pesquisadores em Filosofia Clínica. É altamente recomendável que cada aluno(a) traga, por conta
1

Conforme documento em anexo.
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própria, em todas as aulas um HD externo com pelo menos 1Tera, para cópias de materiais de estudo
(vídeos, áudios, textos).
7. O(a) aluno(a) que faltar um dos módulos do curso igualmente deverá quitar a parcela referente ao
mês faltoso até a data de aula do mês seguinte. O não pagamento implicará em não obter a certificação
de conclusão do curso.
8. A disciplina “Cadernos Médicos” (princípios de neurociência, psiquiatria e farmacologia), com um
mês
de
duração,
deverá
ser
cursada
online
no
Instituto
Packter
(http://www.filosofiaclinicaonline.com.br/extensao), e custeada à parte pelo próprio aluno. Poderá
ser feita concomitantemente às demais disciplinas desde o início da Formação (23/09/17) até um mês
após o término do último módulo (30/04/19).
9. Mediante votação e interesse da maioria presente no dia de aula, o professor titular poderá mudar
prazos e datas, buscando adaptações que melhor atendam às necessidades do alunado, da turma como
um todo.
10. O alunado facultará ao professor o direito de gravação em vídeo ou em áudio das aulas por ele
ministradas, que poderão futuramente ser transformadas em materiais didáticos a serem utilizados.
Nenhum aluno(a) terá direitos autorais ou financeiros sobre as mesmas, autorizando a sua eventual
divulgação pública.
11. Ficará à custa do(a) próprio(a) aluno(a), ao final do curso, a taxa da emissão do certificado de
conclusão, como Teórico em Filosofia Clínica.
12. Após receber o certificado de conclusão e se cadastrar na Associação Nacional de Filósofos
Clínicos, o(a) aluno(a) receberá dessa entidade a sua carteira oficial, isto é, o seu registro de classe
enquanto Teórico em Filosofia Clínica.

Li e estou ciente dos termos do contrato acima, assumindo todos os deveres e direitos:

_____________________________________
Assinatura do(a) aluno(a)

_________________________________
Assinatura do prof. titular Will Goya

_____________________________________
Testemunha

_________________________________
Testemunha

CASA DE ESTUDOS FRANCISCO DE ASSIS
Centro de Filosofia Clínica
CNPJ 24.319.701/0001-56
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PROGRAMA E CRONOGRAMA DO CURSO – Turma Magnólia

 Filosofia Clínica - propedêutica.
 Fundamentação filosófica da Filosofia Clínica
 Metodologia da pesquisa filosófica
 Historicidade existencial
 Exames categoriais: as implicações subjetivas entre o “eu” e o “mundo”
 Estrutura de pensamento: a subjetividade universal e singular
 Procedimentos clínicos: o uso de submodos informais
 Filosofia Clínica e multidisciplinaridade
 Ética geral e profissional do filósofo clínico. Teoria e Prática
 Cadernos Médicos: introdução à neurociência, psiquiatria e farmacologia (Instituto Packter)
 Obra-prima de epílogo: artigo ou trabalho afim

1ª aula 2ª aula 3ª aula 4ª aula 5ª aula 6ª aula 7ª aula -

23/set/17
07/out/17
28/out/17
11/nov/17
25/nov/17
02/dez/17
16/dez/17

8ª aula - 27/jan/18
9ª aula - 03/fev/18
10ª aula - 10/fev/18
11ª aula - 24/fev/18
12ª aula - 03/mar/18
13ª aula - 17/mar/18
14ª aula - 07/abr/18
15ª aula - 14/abr/18
28/abr a 01/mai:
XX Encontro Nacional de
Filosofia Clínica - Goiânia

16ª aula 17ª aula 18ª aula 19ª aula -

05/mai/18
19/mai/18
02/jun/18
16/jun/18

20ª aula 21ª aula 22ª aula 23ª aula 24ª aula 25ª aula 26ª aula 27ª aula 28ª aula 29ª aula 30ª aula 31ª aula -

30/jun/18
02/jul/18
04/ago/18
18/ago/18
01/set/18
15/set/18
06/out/18
20/out/18
10/nov/18
24/nov/18
01/dez/18
15/dez/18

32ª aula 33ª aula 34ª aula 35ª aula 36ª aula 37ª aula 38ª aula 39ª aula 40ª aula -

26/jan/19
02/fev/19
09/fev/19
16/fev/19
16/mar/19
30/mar/19
27/abr/19
até 18/mai/19
01/jun/19 – formatura.
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FICHA DE MATRÍCULA

Ao preencher e assinar a ficha a seguir, o(a) contratante mostra estar de acordo com os direitos e
deveres do(a) aluno(a) descritos anteriormente.

Nome completo (em letra de forma)
_________________________________________________________________
Assinatura do(a) aluno(a)/contratante

CPF

Data de Nascimento
____/____/______

RG

Profissão
____________________________________________________________________________________
Grau de escolaridade
____________________________________________________________________________________
Graduação em ______________________________________________ Ano de conclusão __________
Instituição em que cursou a graduação ____________________________________________________
Endereço residencial
___________________________________________________________________________________
Bairro __________________________________________ Cidade _____________________________
Estado ____________________ CEP _________________________
Telefones/whatsapp (qual é sua operadora?)
(___)_____________________________________ / (___)____________________________________
(___)_____________________________________ / (___)____________________________________
E-mail (letra de forma):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A SEREM ENTREGUES NO ATO DA MATRÍCULA

Uma cópia do diploma do curso de graduação (para os graduados).
Uma cópia simples do RG e do CPF.
Um comprovante de endereço.

