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Percurso – Revista de Psicanálise

Jornal de Psicanálise 

Jornal de Psicanálise JP

JP

Psicanalista. Membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo SBPSP. Professora 

do programa de pós-graduação do Centro Universitário Fundação Instituto de Ensino para Osasco 

UNIFIEO.

Mesa-redonda “Agência de fomento e universidade: para onde apontam as publicações?”, durante a 

jornada sobre publicação em psicanálise, realizada em São Paulo, em junho de 2009.

Ferramenta usada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para 
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SP

Química Nova

Inorganic Chemistry

Analytical Chemistry

Esse sistema de categorização dividia os periódicos segundo sua circulação (local, nacional e interna-

cional) e a sua qualidade (A, B, C). Segundo a nova avaliação, a qualidade dos periódicos passa a ser 

medida principalmente pelo Fator de Impacto (FI), independentemente do âmbito de sua circulação, 

gerando oito estratos (A1, A2, B1 a B5 e C) com pesos diferentes. O estrato C tem peso zero. O FI 
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trabalhos em outros periódicos.

ttp://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis
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The world treasury of physics, astronomy, and mathematics

Jornal de Psicanálise

Jornal 

forte candidata à posição de teoria científica da alma, estrategicamente 

colocada entre Filosofia, Psicologia, Medicina e Literatura

A psicanálise não ocupa ainda o espaço inteiro a ela reservado 

por direito e por origem, não preenche o horizonte de sua vocação

real humano

ruptura de campo

Homem Psicanalítico Homem Psicanalítico

ruptura de campo



 

Psicanálise e Pesquisa
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La escala de Procusto o en búsqueda de un lecho para el psicoanálisis

Hombre Psicoanalítico

ruptura de campo

 
The Procrustes Scale or in search of a Psychoanalytic bed

Psychoanalytic Man field 
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