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relation to this, we consider it relevant to mention that it is established within the 
scope of the profession of the psychologist, according to the Law of Professional 
Practice of Psychology, No. 23277/85, of the Argentine Republic and the Provincial 
Law of the Professional Exercise of the Psychologist in San Luis, Nº XIV-0367-
2004 (5700).

The objectives are to deepen the skills required in a psychology professional for 
their performance as counselor; acquire knowledge about the current paradigms 
in Orientation Psychology; inquire about relevant Deontological Codes; develop 
a reflective and critical thinking regarding professional practice from the ethical 
point of view.

The methodology used is the bibliographic tracking, carried out from an 
exhaustive search of literature on the subject, with the expectation of being able 
to provide an overview of the current situation regarding the field of Orientation 
Psychology and its relationship with ethical aspects. 

From the results obtained, the basic competences that psychologists should 
have dedicated the orientation and commitment of all professionals in this 
discipline about acquiring a global vision on various knowledge related to their 
activity, promoting interdisciplinary work.

As a conclusion and based on the results from the literature search, it would 
be appropriate to adapt the training and training, according to the competencies 
required for a suitable action in guidance, contemplating in them areas of both 
professional and social training, and staff, in addition to emphasizing the importance 
of reflecting on the strengths and weaknesses observed in that field. Similarly, it is 
essential to accept the commitment to update them permanently according to the 
changes prevailing in the society in which it operates and in line with international, 
regional and national ethical standards that link professionals of the discipline, as 
well as adopting positions reflective and critical ethics regarding the actions of any 
specialist committed to Human Rights and the corresponding Ethics Codes, these 
guides being inescapable in the exercise of their professional activity.
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Ética e deontologia no campo da psicologia da orientação

No marco do Projeto de Pesquisa Consolidada «Representações sociais de 
estudo, trabalho, percepção de si e antecipações do futuro em alguns alunos da 
Faculdade de Psicologia da Universidade Nacional de San Luis», Código N ° 
12-1218, Res. CS. N 126/18, o período de 2018-2021, aprovado pelo Ministério 
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da Ciência e Tecnologia da Universidade Nacional de San Luis, liderado pelo Dr. 
Maria Corina Tejedor, vem este trabalho, para os quais a análise de texto levou em 
conta sobre um projeto realizado na Europa, denominado IMPROVE, publicações 
sobre a situação da Orientação na América Latina e normas deontológicas 
relacionadas ao campo de orientação.

Daí emerge, entre outros, a questão sobre quais seriam as competências 
requeridas no exercício do papel de conselheira, bem como indagar sobre qual 
disciplina seria a mais pertinente para realizar tal prática.

O problema surge da constatação de que é exercido por profissionais de 
diversas disciplinas e sem formação adequada como especialistas na área. Neste 
contexto, consideramos importante mencionar que é estabelecido no âmbito 
das competências da profissão de psicólogo, de acordo com a Lei de Prática 
Profissional de Psicologia, nº 23277/85, da Argentina e da Lei Provincial Exercício 
Profissional do Psicólogo em San Luis, Nº XIV-0367-2004 (5700).

Os objetivos são aprofundar as habilidades necessárias em um profissional 
de psicologia para o seu desempenho como conselheiro; adquirir conhecimento 
sobre os paradigmas atuais em Psicologia de Orientação; indagar sobre códigos 
deontológicos relevantes; desenvolver um pensamento reflexivo e crítico sobre a 
prática profissional do ponto de vista ético.

A metodologia utilizada é o acompanhamento bibliográfico, realizado a partir 
de uma exaustiva busca de literatura sobre o tema, com a expectativa de poder 
fornecer uma visão geral da situação atual em relação ao campo da Psicologia de 
Orientação e sua relação com os aspectos éticos. .

A partir dos resultados obtidos, as competências básicas que os psicólogos 
deveriam ter dedicado a orientação e o comprometimento de todos os 
profissionais desta disciplina em adquirir uma visão global sobre os diversos 
saberes relacionados à sua atividade, promovendo o trabalho interdisciplinar.

Como conclusão e com base nos resultados da pesquisa bibliográfica, seria 
apropriado adaptar o treinamento e a capacitação, de acordo com as competências 
necessárias para uma ação adequada na orientação, contemplando nelas áreas 
de formação profissional e social, e pessoal, além de enfatizar a importância de 
refletir sobre os pontos fortes e fracos observados nesse campo. Da mesma forma, 
é imprescindível aceitar o compromisso de atualizá-los permanentemente de 
acordo com as mudanças vigentes na sociedade em que atua e em consonância 
com os padrões éticos internacionais, regionais e nacionais que vinculam os 
profissionais da disciplina, além de adotar posições. ética reflexiva e crítica 
em relação às ações de qualquer especialista comprometido com os Direitos 
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Humanos e respectivos Códigos de Ética, sendo estes guias inescapáveis   no 
exercício de sua atividade profissional.
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Esta investigación evaluará el impacto de una de las estrategias utilizadas 
por la UNLP para la retención y permanencia de los alumnos dentro del sistema 
universitario que lleva adelante la Facultad de Psicología a través del Centro de 
Orientación Vocacional Ocupacional. Es una línea investigativa que se desprende 
de nuestras anteriores investigaciones “Abandono Universitario- Estrategias de 
Inclusión” y “Evaluación de las Estrategias de Inclusión para disminuir el Aban-
dono Universitario y la Re-orientación en otros ámbitos Educativo-Formativos”. 
Estas investigaciones se centraron en el análisis de la totalidad de estrategias 
de retención y permanencia que se implementan en la UNLP, en distintas Unida-
des Académicas, en programas centralizados en el Rectorado y en el Centro de 
Orientación Vocacional Ocupacional de la Facultad de Psicología. Se trata del 
Programa “Volver a mirar” de Reorientación Vocacional Ocupacional destinado a 
alumnos de la UNLP que necesitan revisar las elecciones de carrera efectuadas. 
El mismo constituye una acción de transferencia de nuestra investigación sobre 
“Abandono Universitario- Estrategias de Inclusión”. El objetivo será evaluar en 
forma sistemática, el alcance, la efectividad y los resultados que la participación 
de los alumnos ha tenido en este programa, en relación al grado de satisfacción, 
fidelización a la carrera y trayectoria realizada, a través de actividades de segui-
miento e indagación en profundidad vinculada a la situación actual. Esta investi-
gación permite avanzar sobre cuestiones de efectos directos e impacto sobre las 
trayectorias estudiantiles redireccionadas a través del trabajo de Reorientación. 
De esta manera se explorará, si la estrategia de Reorientación mejoró la situación 


