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RESUMO

Atualmente sabemos da importância da prática de atividade física para a saúde. Entretanto os(as) estudantes ao ingressar em uma universidade passam a dispor de menos

tempo livre. As(Os) acadêmicas(os) que trabalham geralmente encontram dificuldades para conciliar a graduação, seu  trabalho e a pratica de atividade física.  Para o

desenvolvimento da pesquisa foram realizadas pesquisas em bases de dados como SCIELO, LILACAS, BVS e para apresentação dos dados foi feita a aplicação de questionários

com perguntas referentes a pratica de atividades físicas e um quadro onde os participantes deveriam preencher de acordo com seus horários diários. A pesquisa foi aprovada no

Comitê de Ética em Pesquisa com o número CAAE: 50741615.4.0000.5525. Os sujeitos da pesquisa foram 60 estudantes da Universidade do Estado de Minas Gerais. Discentes

dos cursos de Gestão Ambiental, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Sistemas de Informação e Psicologia. O questionário aplicado buscou avaliar o nível de

atividade física dos sujeitos e esta pratica correlacionada com o trabalho. Os resultados mostraram que mais da metade dos entrevistados (65%) praticam atividade física, sendo

academia e caminhada as atividades mais praticadas pelos entrevistados. Em nossa pesquisa o principal motivo pelo qual os estudantes não praticam nenhum tipo de atividade

física é a pouca disponibilidade de tempo, não tendo assim como conciliar faculdade, trabalho e a pratica de exercícios físicos. O principal fato que leva os entrevistados a praticar

atividades ou a querer praticar é a melhora da saúde.
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