
 
 

 
INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DO CREDENCIMENTO 

 
 
 
Psicanalista formado pela ABEPE 
 
 
1 - Preencher a presente ficha de solicitação para credenciamento na ABEPE, com letra 
legível; 
 
2 – Colar no lugar reservado para tanto uma foto 3x4, recente e colorida, com fundo branco; 
 
3 – Obter o parecer do Departamento de Supervisão e Análise Didática para o 
credenciamento; 
 
3 – Digitalizar a ficha de requerimento para credenciamento na ABEPE e enviar para o 
endereço eletrônico: abepe@abepepsi.com.br, acompanhada do parecer do Departamento 
de Supervisão e Análise Didática para o credenciamento; 
 
5 – Efetuar o pagamento da anuidade, através do pix: abepepsi@terra.com.br (Banco do Brasil),
caso seja deferido o credenciamento. 
 
 
Psicanalista formado por outra Sociedade 
 
 
1 - Preencher a presente ficha de solicitação para credenciamento na ABEPE, com letra 
legível; 
 
2 - Colar no lugar reservado para tanto uma foto 3x4, recente e colorida, com fundo branco; 
 
3 - Digitalizar a ficha de requerimento para credenciamento na ABEPE e enviar para o 
endereço eletrônico: abepe@abepepsi.com.br , acompanhada das seguintes informações:  
 

a) Histórico escolar contendo notas de aproveitamento, e carga horária, da formação de 
Psicanalista; 

b) Declaração constando número de sessões em que esteve submetido à sua análise 
pessoal; 

c) Declaração constando número de horas de supervisão, e anexar, também, relatório de 
atendimento com paciente piloto. 
 

4 - Efetuar o pagamento da anuidade, através do pix: abepepsi@terra.com.br, em seguida   , caso 
seja deferido o credenciamento. 

 
 



 
 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES ÉTICO-
PROFISSIONAIS DA ASSOCIAÇÂO BRASILEIRA DE ESTUDOS PSICANALÍCOS  

DO ESTADO DE PERNAMBUCO – ABEPE 
 

 
                                                    Despacho:____________________ 

                                                           Sob nº ______________________ 
 

                                                                                (campo reservado para preenchimento 
                                                                                    da Diretoria Ético Profissional, favor não utilizar) 

 
   
Nome:  

Nascimento: ID.: Órgão Emissor:  

CPF: Naturalidade: UF: 

Filiação: Pai: 

                Mãe: 

Endereço: 

Nº Bairro: Cidade:  UF: 

CEP Telefone para contato: 

E-mail: 

Formado pela sociedade:                                                                            Ano: 

 
Vem, mui respeitosamente, requerer o seu credenciamento à Associação Brasileira de Estudos 

Psicanalíticos do Estado de Pernambuco - ABEPE, estando ciente que o presente pedido pode 

ser indeferido, por motivos éticos, acadêmicos, administrativos ou de não afinidade por parte 

deste requerente com a ortodoxia psicanalítica, independente de qualquer justificativa. 

Nestes termos, pede deferimento. 
 

_______________________, _______/_____/_______ 
Local                                       Data 

 
Assinatura do(a) Psicanalista Requerente. 

 
____________________________________________ 


