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Reorientação Profissional

Ingrid Ausec – Psicóloga/ 6 horas

Victor Hugo Basseto – estagiário de  

Psicologia/ 5 horas



O que é Reorientação Profissional?O que é Reorientação Profissional?

Processo de orientação para 

aqueles que já escolheram um 

caminho profissional porém, caminho profissional porém, 

não estão satisfeitos. 

Visa auxiliar a pessoa, neste 

caso, não mais o adolescente, 

mas sim o adulto, a 

redirecionar sua escolha, ou 

simplesmente a área dentro de 

uma determinada profissão.



A quem se destina a Reorientação A quem se destina a Reorientação 
Profissional?Profissional?

Estudantes de graduação regularmente 

matriculados (UEL) e que estejam 

considerando desistir do curso que considerando desistir do curso que 

escolheram para prestar um novo vestibular. 



Atividades desenvolvidasAtividades desenvolvidas

Atendimento individual ou em grupo com média de 6 encontros



1. Compreender as razões de suas dúvidas e insatisfações; 

2. Reavaliar a escolha anterior e o trajeto já percorrido; 

3. Refletir sobre as preferências e os interesses já despertados e sobre o que 

está havendo de novo, procurando ampliar o conhecimento a respeito de seus 

Objetivos:Objetivos:

está havendo de novo, procurando ampliar o conhecimento a respeito de seus 

interesses, valores, talentos, desejos e objetivos; 

4. Lidar com as dúvidas relativas à re-escolha profissional e seus 

desdobramentos, tais como: o medo de "errar" de novo, como comunicar sua 

decisão, manter-se no curso ou não etc; 

5. Promover o contato com a profissão escolhida bem como com as profissões de 

interesse buscando conhecer a  realidade do mundo do trabalho;

6. Auxiliar na busca de informações e na confrontação com eventuais idéias 

distorcidas, confusões, preconceitos; 

7. Fortalecer o jovem para um possível reposicionamento, em relação aos pais e 

ao meio em que vive, no caso de decidir pela mudança; 

8. Estimular a elaboração (ou re-elaboração) de um projeto de vida profissional. 



Os resultados, até o momento, mostram que 70% dos estudantes que 

passaram pela reorientação optaram por continuar o curso, apesar de 30% 

relatar que provavelmente prestará outro vestibular, mas só desistirão do 

curso se passar. 

Análise e ConclusãoAnálise e Conclusão

curso se passar. 

Apenas 10% dos estudantes atendidos decidiram desistir do curso para 

prestar outro vestibular. Os outros 20% são estudantes que não concluíram o 

processo de reorientação profissional ou foram encaminhados para 

psicoterapia,uma vez que suas dificuldades não estavam relacionadas à 

orientação profissional. 
Conclui-se que o trabalho de reorientação profissional 

junto aos universitários vem cumprido seus objetivos 

tanto com os estudantes que ficam mais satisfeitos e 

apresentam melhor desempenho nos cursos escolhidos 

quanto com a instituição, que poderá ter seus índices de 

evasão relacionados à insatisfação minimizados.


