
TÍTULO: ESTILO DE VIDA DE DOCENTES DE UMA UNIVERSIDADETÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FisioterapiaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRANINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): CAMILA DE FREITAS SOUZAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LILIAN CRISTINA GOSMES DO NASCIMENTOORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

 

O estilo de vida é caracterizado por padrões de comportamento identificáveis e está 

relacionado com diversos aspectos que refletem as atitudes, os valores e as 

oportunidades na vida das pessoas. Em um cenário caracterizado por crescente 

concorrência entre as organizações, um dos maiores desafios consiste em, 

simultaneamente, melhorar o desempenho das organizações e aumentar, ou ao 

menos manter, a Qualidade de Vida (QV) no Trabalho. Este cenário não é diferente 

para o trabalho técnico-administrativo em Instituições de Ensino Superior (IES). 

Assim este trabalho tem por objetivo avaliar os estilo de vida dos docentes do meio 

acadêmico da Universidade de Franca, afim de conhecer fatores e comportamentos 

de risco como estratégia epidemiológica para desenvolvimento de programas de 

Promoção de Saúde (PS) e por consequência, traçar estratégias para desenvolver 

um ambiente saudável com foco na QV. Por meio de um convite online (via e-mail 

institucional) será realizada uma coleta de dados online (Google Docs Forms D) 

composto por três partes: a primeira faz menção ao Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, seguida de uma caracterização sociodemográfica e posteriormente, a 

aplicação de um questionário sobre o estilo de vida (FANTASTIC).  Após a coleta e 

análise de dados será realizado uma proposta de atividades a ser desenvolvidas na 

IES, para se promover a melhora da qualidade de vida dos trabalhadores. 

  

2. INTRODUÇÃO 

 

Um dos campos de ação da PS preconizados pela Carta de Ottawa (1986) 

refere-se a criação de ambientes saudáveis. Desta forma, é necessário se conhecer 

como são caracterizados os comportamentos em saúde de toda uma comunidade 

acadêmica, sendo que o primeiro passo para isso seja a caracterização do estilo de 

vida (EV) de discentes, docentes e técnicos-administrativos.   

Pelo fato das universidades e outras instituições de ensino superior serem 

grandes organizações em que se trabalha e se aprende, com uma diversidade de 

serviços e onde ocorrem processos de socialização. Têm o potencial de afetar 

significativamente a vida e a saúde dos seus trabalhadores, dos seus estudantes e, 

inclusive, da comunidade abrangente (SILVA; BRITO, 2014). 



Neste contexto a universidade como fonte de educação e produtora do 

conhecimento cientifico tem um papel importante na consolidação dos múltiplos 

papeis sociais ligados à temática saúde, como já é visto e explorado nas grandes 

universidades do mundo, ou seja, a pratica de universidades promotoras de saúde 

(UPS). 

3. OBJETIVO 

 

 No presente estudo objetiva-se avaliar o EV dos docentes do meio 

acadêmico da Universidade de Franca, pensando em conhecer fatores e 

comportamentos de risco como estratégia epidemiológica para desenvolvimento de 

programas de PS e por consequência, traçar estratégias para desenvolver um 

ambiente saudável com foco na QV.   

  

4. METODOLOGIA 

 

O projeto obedecerá às Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos do Conselho Nacional de Saúde (Resolução 466/2012) 

que incorporou em seu contexto os quatro referenciais da bioética: autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça. O trabalho será desenvolvido com os docentes 

da presente universidade, assim que obtiver a aprovação do Comitê de Ética e 

Pesquisa, via Plataforma Brasil. 

Serão incluídos na pesquisa os docentes presenciais atuantes na instituição. 

Os participantes devem ter idade acima de 18 anos, do gênero masculino e 

feminino, que voluntariamente aceitarem a participar da pesquisa no período de 

coleta de dados.  

Para divulgação da pesquisa serão realizados contatos com os possíveis 

voluntários através mensagens pelo e-mail institucional, bem como, divulgações da 

pesquisa com os coordenadores de cada curso. Será disponibilizado pelo e-mail 

institucional dos docentes o link do questionário. Tais procedimentos também se 

encontrarão explícitos no termo de autorização expedido pela instituição. 

Os convites para participar da pesquisa serão encaminhados por e-mail a 

todos os docentes, semanalmente por um período de até 2 meses, até que se 

obtenha o número representativo para a amostra. O cálculo da amostragem será 

aleatório simples, com erro amostral de 5% e nível de confiança 95%.  



Considerando a abrangência da pesquisa, a opção será por uma coleta de 

dados online (Google Docs Forms D). O Formulário é composto por três partes: a 

primeira faz menção ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, contendo 

informações básicas sobre o estudo e uma alternativa com duas opções, se 

concorda ou não em participar do presente estudo. Posteriormente existe uma 

caracterização sociodemográfica e a seguir os dados referentes a aplicação de um 

questionário sobre o estilo de vida, que será detalhado nos parágrafos seguintes. 

Neste modelo reforça-se que o TCLE está anexado no formulário.  

O estilo de vida dos participantes será avaliado através do questionário “Estilo 

de Vida Fantástico”. Trata-se de um instrumento genérico que foi desenvolvido no 

Departamento de Medicina Familiar da Universidade McMaster, no Canadá 

(WILSON; NIELSEN; CILISKA, 1994), com a finalidade de conhecer e medir o estilo 

de vida de distintos participantes. 

 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Após a coleta e análise de dados será realizado uma proposta de intervenção 

para ser desenvolvidas na instituição de ensino superior, para promover o incentivo 

a estilo de vida saudável dos docentes do campus, iniciando por meio das áreas 

mais comprometidas, afim de promover a qualidade de vida. 
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