
Ψ  Orientação Profissional 

Orientação profissional se diferencia da orientação vocacional por tratar o 

indivíduo não a partir das suas vocações ou aptidões que ele já possui e que está 

pré-determinado para exercer. Trabalha-se com uma visão que enfatiza que a 

escolha profissional é construída na história de vida do sujeito, a partir de 

identificações, fantasias, facilidades com algumas disciplinas específicas, entre 

outros fatores como o financeiro, a experiência e as vivências em determinadas 

profissões. 

A orientação profissional parte do princípio de promover o desenvolvimento 

pessoal e profissional do indivíduo. Visa à promoção de saúde, pois permite o 

sujeito apropriar de suas próprias determinações para que possa fazer uma 

escolha consciente de acordo com sua realidade e satisfação. Durante o processo 

da escolha são consideradas questões sociais, culturais, históricas, familiares e 

profissionais. 

Ao pensar na profissão o sujeito não faz de forma despersonalizada. Ele 

parte de uma pretensão e de um objetivo a ser alcançado. Isso faz com que ele 

aproxime ou afaste de certas profissões. 

 

• Objetivos: 

- Autoconhecimento de cada indivíduo.  

- Levantamento das habilidades, potencialidades.  

- Buscar os interesses, valores e necessidades.  

- Identificar os modelos profissionais do sujeito. 

- Ampliar o conhecimento profissional – informações sobre as profissões. 

- Discussão sobre o mercado de trabalho atual. 

- Representação do vestibular, suas dificuldades e facilidades. 

- Processo de escolha de acordo com as metas profissionais. 

- Reflexão crítica e tomada de decisão. 



 

• Metodologia: 

- A orientação profissional pode ser grupal ou individual.   

- Ocorre de dez a quinze sessões.   

 

A orientação profissional que irá promover a conscientização de todos os 

fatores que envolvem a escolha da profissão, permitindo que o sujeito se torne 

agente ativo, responsável pela sua decisão, na qual deve assumir riscos, 

conseqüências e os benefícios de sua escolha profissional. 

 
 

• Equipe de psicologia responsável: 

� Ana Paula Fernandes Rezende – CRP: 09-3216 

� Florise Teles Andrade – CRP: 09-3471 

� Divina Shinaider – CRP: 09-3055 

 
 
 
 
 


