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Introdução: Nas práticas obrigatórias da disciplina Psicologia Comunitária, no curso de
Psicologia, a discente realizou visitas a um centro de assistência social na cidade de
Coronel Fabriciano Minas Gerais.O centro de assistência social tem como intuito
acolher crianças sob medida de proteção que estão sofrendo vulnerabilidade social,
maus tratos, abuso e exploração sexual, abandono e dependência química.A realização
dessa prática proporcionou conhecimentos para a profissão futura da aluna.

 Objetivo: Proporcionar o desenvolvimento de projetos e ações que vão de encontro as
mazelas da sociedade, observando as contribuições na resolução de problemas,
contando com a colaboração do psicólogo e assistente social, ampliando a visão da
aluna envolvida. Metodologia: As práticas foram realizadas no 1º semestre de 2012 em
um bairro de um município que apresentava altos índices de violência no Vale do Aço.
Foram realizados cinco encontros que possibilitam tanto estudos relacionados ao
funcionamento interno do centro experiências praticas através das visitas.Os primeiros
encontros foram focados na observação do profissional em suas atividades no centro e
os últimos foram de contato com as  com as crianças Resultados: A partir da realização
das visitas ao centro de assistência social, obtivemos uma percepção do funcionamento
do mesmo e o quão é necessário e importante é o papel desenvolvido pelos
profissionais dele presente.No decorrer das visitas ao programa, foi possível refletir
sobre a Psicologia Comunitária diante a comunidade e os que podem ser realizados na
tentativa de uma melhora.Com a atuação de psicólogo e assistente social, foi possível
compreender o papel deste no centro e conseqüentemente discutir sobre futuras
intervenções nas questões colocadas pela própria sociedade.Com as ações
desenvolvidas pelos profissionais presentes na equipe, acredita-se da diminuição de
crianças em  vulnerabilidade social, maus tratos, abuso e exploração sexual e
abandonos presentes no município. Conclusão: Percebeu-se que as práticas realizadas
contribuíram para o desenvolvimento acadêmico e profissional da discente, pois é
através das ações práticas, que são identificadas técnicas de abordagem e de inserção
na comunidade. Acredita-se que este trabalho pode servir de subsidio para futuros
trabalhos na área.
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