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Introdução: O Projeto de Extensão Universitária Clínica Psicanalítica II - Estudos Avançados foi 
iniciado em 2000, em continuidade ao Projeto de Extensão Clínica Psicanalítica I - Os princípios da 
psicanálise. Objetivos: Este projeto atende às necessidades apontadas pelo Centro de Psicologia 
Aplicada (CPA) da UNESP-Bauru e à crescente demanda de jovens e adultos por tratamento 
psicoterápico especializado. Atende também à população que busca conhecimentos sobre teoria e 
clínica psicanalíticas, possibilita o desenvolvimento de pesquisas clínicas e promove a formação de 
discentes e profissionais recém-formados, o que se reflete em um atendimento de qualidade, uma 
vez que as pesquisas psicanalíticas envolvem a aplicação prática. Métodos: O método usado é a 
pesquisa clínica em psicanálise, a partir de triagens da fila de espera do CPA, avaliação das 
demandas e atendimento aos clientes (2 a 4 por participante). Os atendimentos seguem a 
orientação psicanalítica, implicando em supervisões clínicas, estudos teóricos e análise dos casos, 
bem como discussões teóricas e estudos dirigidos para a compreensão dos fenômenos psíquicos, 
a constituição do “sintoma analítico”, sua diferenciação das estruturas psicopatológicas e o estudo 
das intervenções. Resultados: Desde o início do Projeto, um número crescente de clientes se 
beneficia da psicoterapia psicanalítica, assim como seus familiares, amigos e colegas de trabalho. 
Discentes, professores e funcionários da UNESP-Bauru e o próprio CPA também se beneficiam. A 
continuidade de atendimento com o mesmo terapeuta gera um trabalho ininterrupto e aprofundado, 
proporcionando formação continuada aos participantes do projeto, pois permite o aprimoramento e 
a atualização profissional em relação à terapêutica psicanalítica. Sob a perspectiva da 
indissociabilidade teórico-prática na formação, o acompanhamento dos casos aliado às discussões 
teóricas, promove o aperfeiçoamento profissional.CONCLUSÃO: O Projeto de Extensão 
Universitária Clínica Psicanalítica II- Estudos Avançados apresenta grande relevância social, 
buscando articular eticamente as demandas de formação, de aprimoramento, de realização de 
pesquisas, além de prestação de serviços de Saúde Pública. Estes se referem ao atendimento das 
necessidades do CPA e à crescente demanda da comunidade de Bauru e região por terapia 
psicanalítica. O projeto suplementa os serviços oferecidos pelos Órgãos Estaduais ligados à Saúde 
Pública que não dão conta da demanda de atendimento dos casos urgentes e graves. 
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