
PSICOLOGIA 
ANALÍTICA E 
RELIGIÃO ORIENTAL
E OCIDENTAL 

PÓS-GRADUAÇÃO 
LATO SENSU 2019 - 2020
RESOLUÇÃO DO CEE/CC 001/15

COORDENAÇÃO 
DRA. SONIA LYRA

360 HORAS/AULA EM 
IV MÓDULOS SEMESTRAIS

LOCAL 

ICHTHYS INSTITUTO
CURITIBA
PR

INÍCIO
JANEIRO 2019



O ICHTHYS Instituto de Psicologia Analítica  tem o propósito de 

aprofundar e expandir o conhecimento nas áreas de Psicologia 

Analítica, Filosofia, Religião e Arte, acerca das autênticas 

possibilidades de expressão da alma humana e do espírito 

criativo.

O ensino do ICHTHYS  estrutura-se a partir dos conhecimentos 

da psicologia profunda e de seus campos afins, bem como de 

toda a abrangência dos fenômenos da natureza do homem e 

seus múltiplos caminhos de transcendência.

Acreditamos que a educação abrange o reconhecimento e a 

possibilidade do desenvolvimento da personalidade até que se 

cumpra sua singular designação: tornar-se um Indivíduo.

O conhecimento é buscado de forma experiencial e não estritamente 

acadêmica, visando despertar a sensibilidade, o autoconhecimento, 

a criatividade e a autenticidade daqueles comprometidos com a 

sua própria busca interior de modo ético e edificante.



JUSTIFICATIVA

Diante da urgente necessidade de redescoberta do homem 

interior, o ICHTHYS Instituto oferece o curso de 

pós-graduação Lato Sensu em Psicologia e Religião, tendo 

por base a Psicologia Analítica de Carl Gustav JUNG e 

sucessores, cujas obras despertam grande interesse na 

atualidade. Esta iniciativa visa proporcionar ao aluno o 

conhecimento das forças e mecanismos que governam 

desde as profundezas da psique. O curso propõe-se ainda, 

aprofundar, com especial ênfase, a relação das idéias da 

psicologia analítica e o fenômeno da religião. Percorrendo 

o horizonte dos mitos, símbolo e conjunto de crenças, 

pretende-se acessar o “tesouro de difícil acesso”, que 

despertou nos homens de todas as épocas, a busca por um 

sentido superior.

OBJETIVO GERAL

O curso tem por objetivo principal oferecer conteúdos 

que possam atender o interesse e suprir a demanda 

por maior conhecimento da profundidade humana 

visivelmente ausentes no âmbito da formação 

acadêmico-profissional. Pretende, também, despertar 

no aluno, em conjunto com sua formação intelectual a 

busca pelo conhecimento profundo de si mesmo, 

convidando-o à experiência interior, enquanto 

possibilidade de desenvolvimento humano criativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Oferecer conteúdos que possibilitem um 

conhecimento teórico-prático em Psicologia Analítica, 

com ênfase no fenômeno da religião.

- Apresentar as bases filosóficas do pensamento de 

Jung.

- Contextualizar a Religião Ocidental e Oriental na 

Psicologia Analítica.

- Capacitar nossos alunos a conhecer e interpretar 

sonhos e símbolos.



INÍCIO DO MÓDULO

JANEIRO | 2019
TÉRMINO: 

JULHO| 2020

DISCIPLINAS

1 - Quem é Carl Gustav Jung - Vida e Obra

3. Energia psíquica.

4. Arquétipos e o simbolismo do Si-mesmo.

5. Bases filosóficas do pensamento de Carl Gustav Jung.

7. Ética.

6. Mitos.

8. Metodologia do Trabalho Científico.

9. A relação corpo/mente: O conceito de corpo simbólico.

11. Psicologia e Religião.

10. Psicologia e arte.

12. Jung e a Religião Ocidental.

13. Jung e a Religião Oriental.

2. Conceitos fundamentais: psyché, “eu”, “Self”, sombra, persona, ânima/ânimus, sonhos.

14. Psicologia e Mística.

15. Psicologia e Alquimia.

16. O processo de Individuação



INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

WWW.SONIALYRA.COM.BR 
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