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RESUMO

É sabido que a maior parte das atividades práticas da formação acadêmica são propostas durante os estágios profissionalizantes, cujo intuito é oferecer aos discentes a

possibilidade de desenvolver competências e habilidades para o exercício profissional. Este trabalho tem como objetivo refletir sobre o papel dos estágios profissionalizantes em

Psicologia clínica para formação do estudante de Psicologia, bem como compreender as dificuldades encontradas por egressos diante da inserção no mercado de trabalho. A

pesquisa está sendo realizada através de entrevistas qualitativas. Estão sendo selecionados para participarem deste estudo, egressos do curso de Psicologia da Universidade

Estadual de Minas Gerais – UEMG que tenham se formado entre 2010 e 2015 e tenham realizado algum estágio obrigatório na área clínica. Como se trata de uma pesquisa de

enfoque fenomenológico, não se estabelece, previamente, um número definido de participantes. Até o momento, foram realizadas duas entrevistas. A compreensão do fenômeno

encontrada até então mostra que o principal desafio encontrado pelos egressos deve-se à constatação de que sendo o ser humano singular, os conhecimentos adquiridos no

ambiente universitário são insuficientes para abarcar a totalidade do que lhes é apresentado no cotidiano de trabalho. Os participantes relataram que os estágios, apesar de

enriquecedores, foram insuficientes. Para lidar com a insegurança e a necessidade de ampliar conhecimentos, os egressos recorreram a cursos de especialização e a supervisão

clínica dos casos atendidos. Fica evidente que os estágios profissionalizantes juntamente com as supervisões clínicas representam oportunidade para que os estagiários entrem

em contato com várias facetas da clínica psicológica, mas diante da inesgotabilidade do fenômeno humano, as atividades conseguem mobilizar interesse e curiosidade suficientes

para que egressos continuem a buscar recursos que os instrumentalizem para uma prática clínica de qualidade. 
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