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RESUMO 
 
 

O trabalho realizado tem como partido a qualidade de vida, a formação do corpo e mente e a 
prática diária de atividade física. A realização deste trabalho tem como o objetivo principal de 
atender aos universitários da instituição, caracterizando na criação de um espaço especifico 
pensado para a pratica desportiva dos mesmos. A proposta para a elaboração deste trabalho 
está na melhoria do produto oferecido pela instituição e na maior preocupação com a qualidade 
de vida de seus estudantes, construindo um espaço direcionado para atender as necessidades 
de seus usuários e de fácil localidade em um terreno na Zona Central (ZC), na Rua Francisco 
de Barros, do município de Taubaté no Estado de São Paulo. A Prática Desportiva é uma 
disciplina facultativa realizada pelos alunos matriculados na graduação, que contam 
ultimamente com a infraestrutura inserida no Campus Bom Conselho da universidade UNITAU. 
Atualmente a infraestrutura não supre as necessidades da realização da prática da atividade 
física de seus alunos em período integral, dificultando o acesso dos mesmos nas atividades 
devido ao horário não flexível oferecido pela instituição. Com essa temática procurou-se buscar 
um local para o agrupamento de todos os equipamentos que atendem ao quadro de 
necessidades para o projeto, como academia, quadras, piscinas, espaços de convívio, pista de 
caminhada, sala de ginástica e sala de jogos. Favorecendo uma infraestrutura desejável e 
necessária de fácil acesso de todos os alunos dos distintos departamentos da instituição, com 
o intuito da realização da atividade física em períodos flexíveis para os diversos cursos que se 
localizam espalhado pela cidade de Taubaté. Como ponto de partida o norteamento da 
realização deste trabalho, está na qualidade de vida dos beneficiados, e claro, a prática de 
exercícios físicos está totalmente ligada à qualidade de vida dos estudantes e por este motivo 
houve a preocupação de um espaço para a realização da prática esportiva que possa contribuir 
para que os alunos adotem novos hábitos e consequentemente propiciando um estilo de vida 
saudável no decorrer de suas vidas. A importância da prática esportiva pode reduzir 
consideravelmente os riscos de doenças, além de contribuir para uma melhor formação do 
corpo e mente. Segundo Bracht (1992), a atividade física, além de ser um importante fator para 
a saúde, é fonte de lazer, equilíbrio, e motivação para a vida, assim como é fator fundamental 
para a socialização. Além disso, a atividade física pode também exercer efeitos no convívio 
social do indivíduo, tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente familiar. Levando em 
conta todos estes benefícios, a proposta dará acesso a um maior número de alunos à prática 
dos exercícios físicos - embora seja uma disciplina facultativa - melhorando no 
desenvolvimento disciplinar no período durante a sua formação universitária, acarretando maior 
disposição nas realizações de suas atividades. 


