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Objetivo: Identificar os fatores que exercem influência na escolha profissional de
adolescentes no Norte de Minas Gerais. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de
caráter descritivo, corte transversal e análise quantitativa. A população será
composta por adolescentes em fase de escolha profissional, regularmente
matriculados no último ano do Ensino Médio. A amostra será aleatória simples,
constituída por 100 estudantes de ambos os sexos, na faixa etária entre 12 a 18
anos. Para a coleta de dados será utilizado um questionário, usando como
referência o questionário do teste psicológico EMEP, que visa identificar o nível de
maturidade para escolha profissional, adaptado pelas próprias pesquisadoras. Os
dados coletados serão reunidos e armazenados em uma planilha no Software Excel
2016. Para o tratamento estatístico de dados foi utilizada a versão 20.0 do programa
Statiscal Package for the Social Science. O presente trabalho será encaminhado ao
Comitê de Ética em Pesquisa da Funorte, onde aguardará a aprovação prévia para a
realização do estudo. Resultados esperados: Espera-se como resultado, que se
identifiquem influências tais como: familiares, de amigos e professores, área
financeira, falta de opção, paixão ou identificação com a área, mercado de trabalho,
status da profissão, entre outros. Este estudo é relevante por permitir que, a partir da
identificação de influências no processo da escolha profissional, com que os
psicólogos tracem estratégias ainda mais assertivas nos processos de orientação
profissional, possibilitando com que o indivíduo realize sua escolha de forma
consciente, com base no que realmente deve ser determinante. A partir disso, talvez
seja possível evitar com que no futuro se tornem profissionais insatisfeitos e todos
os desdobramentos que decorrem disso.
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