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Introdução: O projeto de pesquisa surgiu como exercício teórico e prático do plano de
trabalho “A Atuação do Psicólogo em Empresas de Grande Porte no Vale do Aço –
MG”. O presente trabalho foi desenvolvido pelas alunas do 9° período do curso de
Psicologia do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais e pelas alunas bic-júnior,
orientado pela professora Shyrlleen Christieny Assunção Alves. Tem como finalidade
analisar a atuação deste profissional em empresas de grande porte, possibilitando
averiguar sua formação profissional, inserção no mercado de trabalho e ação diante das
exigências vigentes. Objetivo: O presente plano de trabalho tem como objetivo
investigar a inter-relação entre a formação profissional dos psicólogos e a atuação nas
organizações de trabalho na região do Vale do Aço – MG. Metodologia: Esse trabalho
é executado por meio de uma pesquisa qualitativa descritiva. Foi realizado até o
momento o levantamento bibliográfico do tema pesquisado, o fichamento da
bibliografia consultada e o desenvolvimento da escrita do projeto de pesquisa. O
projeto de pesquisa foi submetido na Plataforma Brasil e aguarda o parecer do comitê
de ética para que possa ser iniciado a etapa de realização de entrevistas
semiestruturadas com psicólogos organizacionais voluntários que atuam na região do
Vale do Aço por no mínimo dois anos. A fim de que posteriormente os dados sejam
analisados por meio da técnica de análise de conteúdo.  Resultados: Devido a espera
pelo parecer do comitê de ética para que possa dar início a coleta e análise dos dados,
os resultados e discussão estão sendo elaborados gradativamente. Dessa forma não é
possível apresentar resultados e discussões definitivas porque o trabalho está em
andamento. Conclusão: O trabalho está em fase de andamento e por esse motivo não é
possível realizar conclusões definitivas.
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