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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A desinformação a respeito do funcionamento do organismo
contribui para a manutenção de hábitos de vida pouco saudáveis.
Em desordens endócrino-metabólicas, o principal elo de conexão
fisiológica do organismo é o metabolismo glicêmico, portanto, seu
entendimento é necessário para dialogar sobre diabetes e

obesidade. A educação é uma poderosa ferramenta para
conscientização das novas gerações, que apresentam grande
acesso e interesse pelas tecnologias.
Figura 1. Captura de tela do aplicativo MeGli. Representação esquemática

OBJETIVO

da circulação do organismo evidenciando o tecido adiposo, o pâncreas, o

Desenvolver um aplicativo para celular que atue como ferramenta

músculo esquelético e o fígado. Os objetos circulantes simbolizam

facilitadora

hormônios e nutrientes. Fonte: figura do autor.

do

ensino-aprendizagem

sobre

o

metabolismo

glicêmico cujo público-alvo são alunos de Ensino Médio e
Superior.

METODOLOGIA
Consulta bibliográfica

Extração de requisitos

Confecção do roteiro e moodboard

Contratação da equipe de programadores

Acompanhamento do processo de implementação
através da metodologia Scrum

Figura 2. Logo do aplicativo
MeGli. Seu nome é uma

Figura 3. Janelas de informações do

abreviação de “metabolismo

aplicativo. É possível abri-las e aprender

glicêmico” Fonte: figura do

mais sobre os elementos da simulação ao

autor.

tocar sobre eles. Fonte: figura do autor.
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