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RESUMO

O tema desta pesquisa foi a prática da Orientação Profissional na Clínica Escola de Psicologia do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora 
realizando o acompanhamento de todos os procedimentos e seus resultados. Ao longo do tempo, ocorreram transformações no  paradigma de 
vocação, sendo acrescida a concepção de que o indivíduo pode exercer diferentes  ocupações e que as habilidades podem ser aprendidas e 
aperfeiçoadas para o exercício da profissão. Juntamente com múltiplas transformações no mundo do trabalho, como a ampliação  do número e 
das características das profissões, a forma de acesso às carreiras, a mudança  paradigmática fez com que os serviços de Orientação Profissional 
passassem a considerar a  necessidade de conhecer outras características do indivíduo, como, por exemplo, seu contexto  social suas 
expectativas, seu universo familiar e seu nível de informação profissional de forma que a orientação torna-se um processo. Sendo assim, o 
objetivo deste trabalho é realizar uma descrição dos procedimentos utilizados na prática da Orientação Profissional e analisar os resultados 
alcançados na prática da Clinica Escola de Psicologia do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, através da utilização de  entrevistas e testes 
psicológicos para auxilio no processo de autoconhecimento como auxilio na  escolha profissional. O processo consiste em proporcionar ao 
orientando acessibilidade às  informações sobre si e sobre suas escolhas profissionais, colocando-o em contato com seus  interesses, aptidões, 
habilidades, traços de personalidade, realidades do mercado de trabalho e  maneiras de como alcançar seus objetivos. Foram realizadas 66 
entrevistas com  interessados em realizar o processo de Orientação. Inicialmente, o recurso utilizado para  levantamento dos dados foi aplicação 
de uma entrevista, nas próximas sessões intercalando  entre entrevistas realizou-se uma bateria de testes psicológicos, com instrumentos que 
aferem  interesse, habilidades, personalidade, escala de autoeficácia para escolha profissional, atenção,  cogniçã, habilidade social, com dois 
encontros semanais, sendo que em media foram realizados  de 10 a 14 encontros finalizados com a entrevista devolutiva. Em palestras realizada s 
em escolas públicas e particulares, 164 pessoas demonstraram interesse em realizar a Orientação  profissional. 66 pessoas realizaram as triagens, 
sendo que 9 pessoas desistiram do processo, 57  já obtiveram o resultado e devolutiva.este 57  participantes atendidos do processo total, no 
período de  agosto de 2015 a maio de 201 até a etapa fial, 34 do sexo feminino e 23 do  sexo masculino, com idades variando de 16 a 62 anos, 
onde 51 atendidos na faixa dos 15 a 20anos, 2 atendidos de 21 a 25 anos, 1 atendido de 26 a 30 anos, 1 atendido de 36 a 40 anos, 1  atendido de 
51 a 55 anos e 1 atendido de 61 a 65 anosTodos os orientandos que passaram pelo processo e o finalizaram conseguiram alcançar o objetivo de 
orientação no  processo de escolha profissional. Foi possível verificar uma diminuição significativa pósorientação da indecisão e um aumento nos 
níveis de maturidade e exploração vocacional. Desta  form, os resultados alcançados foram satisfatórios a toda equipe envolvida no processo que  
contou com 1 supervisora de estágio e 7 estagiários.
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