
BIODINÂMICA NA COMUNIDADE: ENTENDENDO O MOVIMENTO HUMANO 

A análise do movimento humano vem por muito tempo despertando interesse. Já foram 

classificadas marchas em diferentes patologias, contudo ainda há uma lacuna na ampliação de 

utilização. Por isso, faz-se necessário compreender melhor este indicador de saúde. Os objetivos 

do projeto são: Atender a comunidade através desse prisma científico no que tange a melhoria 

postural e deambulação correta para cada caso envolvendo patologias que afetam o movimento 

humano (por exemplo: diabetes, artrose, doença de Parkinson). Levar o refinamento das técnicas 

de avaliação feitas pelos alunos sob a supervisão da professora responsável. Integração de 

professores e pesquisadores de diferentes domínios do conhecimento, em especial, das ciências 

da saúde e das engenharias, na busca de parcerias para o desenvolvimento de pesquisas relativas 

ao movimento humano, seja ele funcional, laboral ou esportivo. A pesquisa será do tipo 

observacional com delineamento transversal. Serão realizados análise de plantigrafia adaptada de 

marcha, o qual avalia o tipo de pisada (pronada, supinada, neutra) e o tipo de pé (cavo, plano, 

normal), além da análise postural por simetrógrafo. Os alunos orientarão exercícios de 

alongamento, exercícios de fortalecimento, de equilíbrio e de treinamento de marcha para que o 

paciente aprenda a fazer o rolamento correto do pé enquanto caminha.  Espera-se alcançar um 

número mínimo de avaliações (50 pessoas) durante a execução do projeto; Esclarecer a 

importância da pisada correta e o tipo de calçado adequado; Corrigir vícios posturais; Implantar 

metodologias no laboratório de cinesiologia / biomecânica para estudos futuros. Movimentar-se 

é uma ação exigida por praticamente toda atividade humana. No entanto, a carência de informação 

fornecida à comunidade ou a ocorrência de algumas doenças podem provocar alterações em 

práticas aparentemente simples, como o andar. É o caso do diabetes, a artrose e ainda os sintomas 

motores da doença de Parkinson. Enfim, são inúmeros casos em que a biodinâmica do movimento 

humano pode trabalhar. Dessa forma, faz-se necessário entender e intervir com práticas simples 

em qualquer demanda pela comunidade, seja para melhorar a postura, atenuar ou até reverter 

movimentos patológicos e também para esportistas.  

 

 

 

 

 

 

 



A EVOLUÇÃO HISTÓRICA E LEGISLATIVA DA PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO 

COMO INSTRUMENTO DE SOBERANIA 

 

A investigação sobre a propriedade intelectual tem sido tarefa de todos os continentes, sejam eles 

desenvolvidos ou não. Essa preocupação tem raízes econômicas, vez que a proteção do 

conhecimento define se uma nação vai ou não se desenvolver economicamente. Foi assim na 

China dos séculos X a XIII, Veneza do século XV, Índia do século XVIII, Japão Imperial do 

século XIX e, tem sido assim na União Europeia, na América e na Ásia do século XXI. Nesse 

cenário, a propriedade intelectual ora é usada como instrumento de opressão, ora como estratégia 

de libertação econômica. Deste modo, para compreender o seu modus operandi, o objetivo deste 

trabalho é investigar e compreender a propriedade intelectual, desde a lei veneziana de patentes, 

até o acesso ao patrimônio genético e cultural. A metodologia aplicada será a revisão sistemática, 

que ocorreu em três estágios: planejamento, condução e disseminação. Espera-se alcançar os 

seguintes resultados, sendo: a compreensão da origem da propriedade intelectual e sua 

diferenciação dos direitos de autor; o mapeamento desses institutos em âmbito global nos 

continentes americano, europeu e asiático; os desafios enfrentados pelos continentes na 

transposição das normas contidas nos acordos multilaterais (Paris, Berna, Roma, União Europeia, 

OMC e TRIPS) para as normas nacionais (domésticas); as dificuldades de transição da 

propriedade intelectual como elemento cultural para o status de política econômica; e, a 

identificação das instâncias normativas e judiciárias que norteiam a proteção do conhecimento 

em escala global. Ao concluir, compreende-se que a propriedade intelectual em alguns países da 

Ásia foram a ferramenta de libertação da colonização tecnológica, como no caso do Japão, em 

relação aos Estados Unidos e, da Índia, em relação à Coroa Britânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTÃO DE PESSOAS POR COMPETÊNCIAS: UMA ANÁLISE DE COMPETÊNCIAS 

APLICADAS AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

 

Este projeto teve como objetivo o diagnóstico de competências aplicados aos 

microempreendedores individuais (MEI). A partir da literatura sobre Empreendedorismos, Gestão 

baseada em competências e sobre competências gerenciais busca-se examinar quais as 

competências que, na visão dos MEI, são as mais importantes para a organização e qual o nível 

de domínio que esses gestores apresentam sobre as mesmas competências. Será realizado a 

correlação entre importância e domínio, de forma que se possa identificar as prioridades de 

desenvolvimento, visando à identificação de propostas de investimento em programas de 

capacitação gerencial que contemplem as peculiaridades da gestão nas MEI. Este justifica-se pela 

possibilidade de identificar os fatores de maior relevância nas competências gerenciais a partir de 

uma análise fatorial, que possibilitará uma correção sobre os fatores de maior impacto no modelo 

de gestão por competências aplicados ao MEI. Para o desenvolvimento deste estudo, será utilizada 

uma metodologia de pesquisa exploratória, descritiva e explicativa por meio de etapas qualitativa, 

com análise bibliográfica e documental, e quantitativa, mediante aplicação de questionário, que 

será enviado aos MEI’s do município de Campo Grande, no qual possibilitará uma análise 

descritiva das avaliações quanto à importância para a organização e quanto ao domínio dos 

gestores em relação às competências, análise fatorial e de regressão. A relação entre importância 

e domínio permitirá a identificação das prioridades de desenvolvimento de ações para efetividade 

dos negócios no âmbito das MEI’s. Na primeira parte do projeto será apresentado uma revisão 

bibliográfica sobre Gestão por Competências, Modelos aplicados a Gestão por Competências e 

Competências Gerenciais. Na segunda parte do projeto, será analisado os modelos aplicados a 

gestão de competências, que será desenvolvido a partir de análise documental, aplicação de 

questionários, que permitirá identificar os fatores essenciais na gestão por competências. Na 

terceira etapa será verificado a relação entre importância e domínio, de forma que permitirá a 

identificação das prioridades de desenvolvimento de ações para efetividade dos negócios no 

âmbito das MEI’s. A partir do desenvolvimento do projeto será realizada a avaliação dos objetivos 

estabelecidos, as limitações do estudo de caso, e a identificação de pesquisas futuras. 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE METANOGÊNICA ESPECÍFICA DA CODIGESTÃO ANAERÓBIA DE 

RESÍDUOS DE SUÍNOS E ALIMENTARES 

 

A quantidade de resíduos urbanos e rurais cresce em descompasso com a capacidade dos 

municípios e produtores em gerenciar seus resíduos. Os processos de codigestão anaeróbia, o qual 

envolve a mistura de diversas fontes distintas de matéria orgânica, tem sido considerada como 

uma boa alternativa e estratégia sustentável como medida para maximizar o gerenciamento de 

resíduos sólidos tanto em atividades rurais e / ou atividades urbanas. Desta forma, o objetivo deste 

presente projeto de pesquisa é estimar a eficiência do processo de digestão anaeróbia a partir da 

mistura fracionada de resíduos suínos e alimentares.  As análises serão realizadas no laboratório 

de Química da Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande de Mato Grosso do Sul, localizado na 

Unidade Centro na Avenida Fernando Correa da Costa, número 1800. Serão realizados os testes 

com os os biorreatores de garrafas de vidro âmbar (1,0 Litro e 5,0 % de Sólidos Totais m:v) 

durante tempo de detenção por no máximo cento e vinte dias, no processo de batelada, com 

tratamentos testemunhos (Resíduos Suíno e Alimentares = 100%) e suas devidas misturas nas 

seguintes frações ( 25 / 75; 50 / 50; 75 /25 ) % respectivamente. Além disso, será realizado o 

monitoramento de formação de biogás e será medido semanalmente, durante a vigência 

metodológica pré-estipulada, a partir de medição volumétrica (m3), e as análises físicas e 

químicas para caracterização do afluente e efluente (pH, Temperatura, Alcalinidade Total e  

alcalinidade Parcial, condutividade elétrica, além do Fósforo e Nitrogênio Total e Nitrogênio 

Amoniacal) serão realizadas no carregamento e descarregamento do biorreator. Com o 

desenvolvimento deste projeto de pesquisa espera-se que ocorra a contribuição nos três pilares 

institucionais: ensino, pesquisa e extensão para os discentes do curso, da mesma forma de que 

com o ambiente acadêmico de forma geral, além da contribuição com a sociedade pelo 

desenvolvimento e padronização de novas alternativas para mitigação dos impactos ambientais 

decorrentes da disposição de forma inadequada dos resíduos sólidos de material orgânico. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



INCIDÊNCIA DE TRANSTORNOS ALIMENTARES E DISTÚRBIOS DE IMAGEM EM 

ACADÊMICOS DE UMA FACULDADE PARTICULAR DE CAMPO GRANDE 

 
Resumo: O comportamento alimentar é caracterizado por um conjunto de situações relacionadas 

ao alimento, que envolve desde a seleção até a ingestão, e tudo que está associado a ele. Já o 

hábito alimentar é definido pelo padrão estabelecido pelo indivíduo frente à comida e determinado 
pela repetição dessa prática. Sabe-se que alimentação se associa não só à necessidade nutricional 

humana como também a fatores psicológicos, culturais e sociais, se conectando a ações 

momentâneas que não tem relação com os alimentos. Em pessoas com transtornos alimentares, 

esses hábitos estão extremamente prejudicados, pois comumente apresentam um consumo 
alimentar irregular, compulsão e obsessão pela comida, dietas restritivas e comportamentos 

purgativos. Esses comportamentos podem ser definidos como síndromes comportamentais de 

etiologia multifatorial, que envolvem fatores genéticos, psicológicos e/ou socioculturais. 
Destacam-se entre os transtornos do comportamento alimentar mais comuns, a anorexia e a 

bulimia nervosas, o transtorno da compulsão alimentar periódica e o distúrbio de imagem. É 

comum encontrar acadêmicos que possuam medo de engordar e o desejo contínuo de emagrecer, 
o que estimula a preocupação exagerada com os alimentos, que por consequência levam a uma 

alteração do comportamento alimentar. Portanto, sabe-se que a vida acadêmica pode ser vista 

como um período delicado em relação a alimentação e consequentemente a nutrição, visto que 

em diversos momentos a alimentação é deixada em segundo plano. Isso ocorre devido às 
constantes alterações que esse período provoca, além do acúmulo de tarefas, responsabilidades e 

de um novo estilo de vida adquirido. Visto que esse período provoca muitas mudanças e que 

novos hábitos de vida são adquiridos, é extremamente relevante dar maior atenção a esse grupo 
de sujeitos, além de que normalmente esses novos hábitos podem permanecer na fase adulta e 

podem contribuir ao desenvolvimento de diversas afecções. Portanto o objetivo do presente 

projeto de pesquisa é verificar a incidência de transtornos alimentares e distúrbios de imagem em 

acadêmicos de uma faculdade particular de Campo Grande. Para a avaliação de transtorno 
alimentar será aplicado o teste de atitudes alimentares (EAT-26), que busca investigar sintomas 

de anorexia nervosa e o Teste de Avaliação Bulímica de Edimburgo (BITE) para rastreamento de 

sintomas bulímicos. E para a avaliação da imagem corporal será utilizado o Body Shape 
Questionnaire (BSQ). 

 

 

 

 


