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SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenação: Marco Antônio Pereira Teixeira
www.ufrgs.br/sop
_____________________________________________________________________________________________________

D

esde 1987, existem atividades práticas em orientação profissional no curso de
Psicologia da UFRGS, associadas à disciplina Seleção e Orientação Profissional
(HUM 247), antecipando normativas que, muito mais tarde, foram incorporadas
como exigências para a nova estrutura curricular dos cursos de Psicologia. O conceito de
aprender fazendo tem, desde então, constituído a base didático-pedagógica da área dos
estudos de carreira para a formação de psicólogos do IP.
Com a criação da disciplina de Prática em Orientação Vocacional (HUM 617), em
1990, a área de orientação profissional passa a ser reconhecida e valorizada no então
Departamento de Psicologia. Aliada à disciplina teórica, os alunos realizavam sua prática
atendendo a demanda de adolescentes da comunidade que chegavam pelo
Departamento de Psicologia ou através do COESP (Centro de Orientação e Seleção de
Pessoal). Estes atendimentos eram realizados ora nas dependências do COESP, ora em
salas de aula do Departamento de Psicologia.
Esta prática em orientação profissional tornou-se referência na comunidade e, com
o crescimento da demanda, em 1993 iniciaram-se as atividades do Serviço de Orientação
Vocacional, agora um projeto de extensão ligado ao Departamento de Psicologia. A partir
de 1994, torna-se local credenciado para realização de estágios curriculares do curso de
Psicologia da UFRGS e, desde 2011, local de estágio também para alunos da UFCSPA
(Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre).
Em 1995, o Serviço de Orientação Vocacional passou a denominar-se Serviço de
Orientação Profissional, uma vez que era necessária uma denominação que indicasse a
ampliação do escopo do trabalho, ou a ideia de que o desenvolvimento vocacional dá-se
ao longo de toda a vida e, portanto, a orientação não pode restringir-se ao adolescente
em busca de um curso superior. A partir de então, as ações de intervenção vem sendo
propostas e realizadas para todas as faixas etárias, desde a infância até a velhice, isto é,
desde a educação para a carreira com crianças, passando pelos adolescentes com suas
questões de escolha profissional, aos estudantes universitários no auxílio à adaptação
acadêmica, aos adultos no auxílio à tomada de decisões profissionais e aos adultos
maduros no auxílio à preparação para e adaptação à aposentadoria.
Em 2003, o SOP passou a funcionar numa estrutura administrativa conjunta com o
CAP (Centro de Avaliação Psicológica), mas os serviços mantiveram sua autonomia
técnica e de gestão. Ao integrarem o CIPAS, em 2012, esta estrutura desfez-se, e o SOP
passou a constituir novamente, de forma isolada, um projeto de extensão.
Desde sua criação, o SOP vem realizando diversas ações junto à comunidade
acadêmica, como o projeto "Ouvidoria e Encaminhamentos" (1997/1998), que envolve
alunos das residências estudantis e oferta de atendimento para servidores desadaptados
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funcionalmente. Para a comunidade em geral, além dos atendimentos individuais e
grupais, vem realizando cursos de extensão teóricos e práticos, possibilitando a
psicólogos e pedagogos um processo de educação permanente de qualidade e atividades
de intervenção em escolas públicas e privadas. Nas escolas, além de oferecer orientação
profissional, tem desenvolvido trabalhos de assessoria em educação para a carreira,
treinando professores e orientadores educacionais nas práticas escolares de
desenvolvimento de atitudes e comportamentos de tomada de decisão profissional.
Também em 1997, em parceria com a então Escola Técnica, realizou-se atendimento a
deficientes visuais e auditivos em orientação profissional.
Como centro de formação de psicólogos/orientadores profissionais, o SOP
favoreceu o desenvolvimento de várias pesquisas, dissertações de mestrado e teses de
doutorado, realizadas por alunos do PPG em Psicologia/UFRGS, egressos do grupo de
estagiários e/ou extensionistas. Hoje o SOP é um polo de referência nacional na
construção de conhecimento na área de carreira e possui vínculos com grupos de
pesquisa e pesquisadores internacionais.
Desde a sua criação até o ano de 2013, o SOP foi coordenado pela Profª Dra. Maria
Célia Lassance e, atualmente, está a cargo do Prof. Dr. Marco Antônio Pereira Teixeira,
que também coordena o Núcleo de Apoio ao Estudante, um serviço que integra a área
dos estudos de carreira do IP da UFRGS.
Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2777, sala 314, tel. (51) 3308-5453
Email: sop@ufrgs.br
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