Primo Renan Nogueira de Araújo
Psicólogo, psicanalista – Coordenador do Programa Use sua Cidade

Experiência Profissional
- Atividade clínica em consultório, atendimento de crianças, adolescentes e adultos,
desde agosto de 1998;
- Acompanhante terapêutico individual e grupal desde 1997;
- Coordenador dos 4 grupos semanais "Use sua cidade" no Núcleo Morungaba de
saídas com foco em autonomia e convivência no período matutino, vespertino e em
saídas especiais noturnas, supervisor do programa "ação social supervisionada" de
inclusão profissional apoiada desde agosto de 2006;
- Coordenação do programa de estágio curricular supervisionado no “Use sua
cidade” – Núcleo Morungaba - de alunos do 3º e 4º ano da graduação de psicologia da
PUC, Mackenzie e UNIP e do curso de T.O. da USP.
- Terapeuta de grupos na Instituição Projetos Terapêuticos desde agosto de 2000,
atuação no grupo de projetos em 2000 e 2001, grupo de saída de 2001 à 2004, grupo
de pais desde 2005 à 2012 e grupo de segunda de 2013 até o presente;
- Integrante e fundador da equipe de acompanhamento terapêutico "A Tua rua",
desde março de 1997, atendimento supervisionado à pacientes psicóticos, neuróticos
graves, dependentes químicos, portadores de distúrbios neurológicos e deficientes
mentais; Reuniões clínicas e grupo de estudos semanais com a equipe. Supervisão
semanal com Iso Ghertman de setembro de 1997 a novembro de 1999. Supervisão
semanal com Moisés Rodrigues da Silva Jr. de novembro de 1999 a fevereiro de 2002.
Desde 2002 supervisão semanal com Alberto Olavo Advíncula Reis.
- Coordenação e realização do curso "Introdução ao acompanhamento terapêutico" na
FASAM (Familiares e Amigos da Saúde Mental), desde junho de 2006, carga horária de
56 horas, em andamento;
- Integrante e fundador da equipe de acompanhamento terapêutico "Composição" de
agosto de 1999 à dezembro de 2002, credenciamento junto à CASSI (Banco do Brasil) e
GIBEM (Caixa Econômica Federal);
- Orientação, atendimento clínico e grupo de estudo em afetividade e sexualidade
(Sigmund Freud e Melanie Klein) - S A S Centro de Psicologia da Afetividade e
Sexualidade, agosto de 1998 à março de 2000;
- Colégio "Manuel Bandeira" - Magistério de Psicologia, de Maio de 1995 a Dezembro
de 1996;
- Secretaria do Estado de educação - E.E.P.G "Jayr de Andrade" - Magistério de
Português e Geografia, de abril de 1994 a março de 1996.
Formação e extensão
- Aluno especial do programa de pós-graduação em psicologia clínica do Instituto de
Psicologia da Universidade de São Paulo (USP) desde janeiro de 2015;
- Psicologia - Universidade Mackenzie, concluído em junho de 1998;
- Análise pessoal desde junho de 1997;

- Seminários teórico-clínicos : “Legislação e direitos humanos no campo da saúde
mental”, “geografia e o trabalho com redes”, "a clínica da recepção", “processo do
(em)sonhamento na clínica das psicoses”, " massa e poder " e "teoria e prática em
redes" - Projetos Terapêuticos - desde março de 2002;
- Supervisão clínica institucional com Osvaldo Saidon 2004 à 2006 e com Benilton
Bezerra Júnior de 2007 até o presente;
- Publicação de artigo sobre acompanhamento terapêutico no boletim da Pulsional novembro de 2002;
- Apresentação de trabalho sobre acompanhamento terapêutico, no congresso
ciência e profissão do Conselho Federal de Psicologia - setembro de 2002
- Seminário clínico : teoria do vínculo Enrique Pichon-Riviere - Projetos
Terapêuticos - novembro de 2000 a março de 2002;
- Apresentação de dois trabalhos clínicos de acompanhamento terapêutico no 1º
encontro nacional de acompanhamento terapêutico - PUC - SP maio de 2001;
- Disciplina "psicopatologia fundamental" com prof. Dr. Manuel Tosta Berlinck na
Pós-graduação em psicologia clínica da PUC - SP, 1° semestre de 2001.
- Disciplina "a teoria freudiana" com prof. Dr. Alberto Advíncula Reis na Pósgraduação da Faculdade. de Saúde Pública da USP, 2° semestre de 2000.
- Disciplina "psicopatologia psicanalítica" com prof. Dr. Tânia Vaisberg na Pósgraduação da Faculdade. de Psicologia da USP, 2° semestre de 2000.
- Curso conflito e sintoma - Departamento de psicanálise do Instituto Sedes
Sapientiae - fevereiro a dezembro de 2000;
- Violência, drogas e AIDS - Instituto Sedes Sapientae agosto de 1998,
- 2º educaids - Educação e Prevenção em Aids - colégio São Luiz, junho de 1998, 20
horas;
- Painel e Publicação nos Anais do II Congresso de Psicologia Clínica do Mackenzie,
de trabalho de pesquisa sobre Acompanhamento terapêutico - Maio de 1998
- Curso de Formação de Monitores em dependência química e alcoolismo Associação Paulista de Medicina - 1° semestre de 1997;
- Curso de introdução ao Acompanhamento Terapêutico - Cogeae / PUC - Março à
Junho de 1997, 33 horas
- Comunicação Oral e Publicação nos Anais do I Congresso de Psicologia Clínica do
Mackenzie, de trabalho de pesquisa sobre triagem e abstenção na clínica, realizado no
Instituto Kaplan - Maio de 1997
Estágios
- Pesquisador do laboratório de Psicopatologia Fundamental da Universidade
Mackenzie, março de 1999 a março de 2000;
- Atendimentos clínicos infantil e adulto supervisionados, agosto de 1997 à junho de
1998, 250 horas;
- Orientação em sexualidade, drogas e formação profissional à adolescentes do
E.E.S.G. " Prof. Alberto Conte", agosto de 1997 à junho de 1998, 200 horas;
- Instituto Kaplan - Centro Multidisciplinar de Estudos em Sexualidade e Saúde
Reprodutiva - Formação, Pesquisa e Orientação , Junho de 1996 à junho de 1997;
- Exploração e Diagnose numa abordagem psicodinâmica - Clínica Psicológica da
Universidade Mackenzie 1° semestre de 1997, 80 horas;

- Psicologia Hospitalar - Instituto Gastroenterológico
de São Paulo (IGESP),
atendimento à internações, 40 horas , 1º semestre de 1997;
- Monitoria supervisionada da Disciplina de Personalidade, Freud, Jung e Klein Universidade Mackenzie, de 1996 a 1997 ? 3 semestres;
- Estágio com realização de anamnese em pacientes psicóticos internados no
Hospital Psiquiátrico do Mandaqui - 1º semestre de 1996;
- Participação como pesquisador no projeto do Perfil da Família Paulista - Núcleo de
Pós-Graduação em família da PUC, 2° semestre de 1995;
- Testes aplicados em processos de avaliação Psicodiagnóstiaca no Setor de
psicologia aplicada da Universidade Mackenzie : Kohs, Bender, CIA, Raven,
Goodenough, G-36, D-48, DFH, Wartegg, PMK, Rorschach, Zulliger, T.A.T. - 5
semestres.

