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No semestre 2017/1, fui convidada para participar da bolsa de pesquisa do Professor Elton 

Nickel. A minha função na bolsa era auxiliar as atividades que já́ estavam sendo executadas pela 

mestranda Isadora Sierra e pela primeira bolsista do projeto Nathália Abreu.  

Quando iniciei as minhas atividades na bolsa ajudei na organização do mapofluxograma que 

foi desenvolvida pela mestranda, como parte do projeto de pesquisa, visando auxiliar os 

fisioterapeutas e profissionais da área para a confecção de cadeiras de rodas para atender à 

necessidade especifica de cada paciente, melhorando assim o seu conforto e a sua saúde física.  

Em seguida, ajustei as referências, segundo as normas oficiais, que foram apresentadas no 

trabalho redigido pela mestranda, corrigindo as que estavam erradas e adicionando as que não 

estavam presentes nas referências. Essa atividade representou um aprendizado na iniciação 

científica, que até o dado momento não tinha um conhecimento a respeito da mesma.  

Após a conclusão dessa atividade, a mestranda nos informou que iriamos fazer um manual 

para facilitar a visualização dos profissionais que iriam fazer a confecção das cadeiras de rodas 

para atender as necessidades especificas de cada paciente. Então eu, juntamente com a outra 

bolsista Nathália Abreu, iniciamos a organização do manual de utilização que teria como objetivo 

mostrar sobre o projeto, apresentar o mapofluxograma e como usá-lo.  

Começamos o próximo passo trabalhando com alguns gabaritos, usando apenas folhas do 

tamanho A4 e lápis de cor, visando organizar a separação dos temas, as cores que poderiam ser 

selecionadas, o texto também foi estudado para passar para o Illustrator. Primeiro adicionamos as 

cores e layouts diferentes, em seguida apresentamos para a Isabela. As cores apresentadas 

inicialmente não foram aprovadas, pois acabavam “brigando” com alguns elementos que eram 

apresentados no manual, estudamos algumas opções e foram selecionadas a cor preta e a outra no 

tom escuro de cinza para os detalhes, e nós decidimos juntas qual seria o melhor layout. 

Passamos para o Illustrator, depois de pronto foram feitas algumas modificações com relação 

posição e tamanho de cada elemento do manual.  
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Para fazer no Illustrator estudamos as dimensões, e passamos para o software. O manual 

inicialmente seria feito em uma folha do tamanho A3, após imprimir optamos em conjunto que a 

melhor opção era fazer no formato A4, afinal o profissional poderia levar o manual consigo 

dentro de uma bolsa ou pasta, possibilitando uma vida mais longa ao manual. Um tanto 

trabalhoso, mas alcançamos os objetivos desejados.  

Essas foram as atividades que eu, Mirella Gomes Nogueira, participei durante o primeiro 

semestre do ano de 2017, na bolsa de pesquisa do professor Elton Nickel. 
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