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Introdução: Acredita-se que o aumento dos cursos de graduação em psicologia e de
profissionais da área possibilita uma variabilidade de áreas de atuação dos psicólogos
na região do Vale do Aço - MG. Por outro lado, o próprio mercado de trabalho aponta
competências e habilidades que não foram adquiridas durante a graduação, no intuito
de compreender a formação, atuação e compromisso social do psicólogo. Assim
questiona-se "quem é o  psicólogo que atua na região do Vale do Aço?", sua formação,
áreas e abordagens teóricas que predominantes, campos de inserção profissional na
região, dentre outras. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo geral investigar
o perfil dos psicólogos que atuam no Vale do Aço -MG. Especificamente, busca
identificar as áreas de formação e atuação dos psicólogos; descrever o processo de
inserção no mercado de trabalho; caracterizar o psicólogo que atua na região do Vale
do Aço. Metodologia: A partir de uma pesquisa descritiva, exploratória destina-se
investigar a inter-relação entre a formação profissional dos psicólogos e a atuação na
região do Vale do Aço-MG. Serão aplicados questionários em psicólogos que atuam
na região do Vale do Aço por mais de um ano. A obtenção de dados é realizada por
meio de um questionário autopreenchido, realizado online através da plataforma
Google Drive, pelo aplicativo Google Forms, responsável pela confecção de
formulários online; os dados serão analisados de forma estatística. Resultados: Através
da revisão de literatura foi possível perceber que a formação do psicólogo no Brasil
passou por diversas modificações ao longo dos anos. Após a regulamentação da
profissão foram criados os Conselhos Federal e Regional, com o objetivo de auxiliar
na profissionalização. As principais áreas de atuação destes profissionais e as novas
áreas que surgiram ao longo dos anos, locais que os recém formados estão atuando
foram apontados em diversos estudos. A clínica, juntamente com os consultórios
psicológicos é descrita como os locais de maior atuação profissional. A pesquisa
encontra-se no momento na fase de coleta de dados após ser aprovada pelo Conselho
de Ética em Pesquisa (CEP). Conclusão: 
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