
Estudo sobre composição corporal trará uma nova 

perspectiva à comunidade no campus Valença

Na  próxima  segunda-feira,  25  de  fevereiro,  o  setor  de  educação  física  do 

campus  Valença,  através  do  professor  Cleber  de  Jesus  Figueiredo,  iniciará  o  projeto 

"ECCCIFBAIANO" – Estudo da Composição Corporal da Comunidade do Instituto Federal 

Baiano o qual será executado durante todo o ano de 2013.

O estudo, que objetiva mapear a composição corporal de toda a comunidade 

escolar e fazer um estudo referente ao tipo de alimentação servida no refeitório e na 

cantina do campus, pretende estimular o desenvolvimento de hábitos alimentares mais  

saudáveis nos participantes e propor a venda de alimentos mais nutritivos no campus e a 

realização de convênios com academias locais nas matrículas de estudantes e servidores 

do IF Baiano, ofertando como contrapartida a promoção de cursos de capacitação para 

instrutores dos estabelecimentos.

Segundo  o  professor  Cleber  Figueiredo,  questões  referentes  à  composição 

corporal, especialmente sobrepeso e obesidade, são atuais e preocupantes em todas as 

faixas etárias. "Nosso instituto recebe muitos adolescentes e esses, sofrem muito com a 

pressão midiática relacionada com o corpo ideal. Este estudo possibilitará que possamos 

contribuir para ajudar nosso aluno a desenvolver uma consciência corporal, entendendo 

que  cada  individuo  tem  sua  estrutura  corporal  e  que  ele  deve  estar  atento  às 

consequências de acumular peso e não se preocupar em desenvolver bons hábitos de 

vida", enfatiza. 

O projeto passará pelas etapas de  avaliação das medidas corporais  através da 

avaliação antropométrica (exame biométrico, avaliação da relação cintura/quadril - para maiores 

de dezoito anos -, avaliação da composição corporal e do IMC - Índice de Massa Corporal); da 

identificação  de  estudantes,  servidores  e  terceirizados  com  alterações  no  estado  nutricional 

(emagrecimento excessivo, sobrepeso e obesidade); do estímulo  à prevenção de sobrepeso e 

obesidade  infantojuvenil  e  adulto  e  suas  comorbidades;  da  discussão  com  direção  e  setor 

nutricional do campus Valença para aplicar estratégias de intervenção na alimentação do refeitório 

e da cantina;  do debate  sobre a influência  dos canais  midiáticos na divulgação de ideais  de 

beleza;  da  criação  e  da  atualização  anual  de  um  banco  de  dados  com  perfil  nutricional  de 



comunidade escolar; do estímulo à prática de atividade física sistematizada. 

Cleber  Figueiredo  informa  que  o  projeto  irá  contar,  na  sua  execução,  com  a 

participação de estudantes de 7o semestre do curso de educação física de uma faculdade do 

município. Na programação da 1a  etapa, as avaliações, em sequência, são para estudantes da 

modalidade integrada; servidores e terceirizados; alunos da modalidade subsequente, de EAD e 

do projeto karatê-do tradicional cidadão. 

Como as apresentações para docentes, em reunião pedagógica, e estudantes, tiveram 

um bom retorno, o professor Cleber diz que existe uma boa expectativa para o projeto. "Nós, 

enquanto servidores, poderemos ter a possibilidade de sentir nossa instituição preocupada com a 

nossa qualidade de vida", finaliza. 


