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Temática do Projeto

Eixo Temático vinculado ao PLS 2022-2024
(https://dides.ufms.br/pagina-inicial/oplano/
) que contextualiza a demanda para o projeto
e interesse institucional

V - Qualidade de vida no ambiente de
trabalho

Metas do PLS 2022-2024 vinculadas com a
projeto do projeto (https://dides.ufms.br/
pagina-inicial/o-plano/)

2º Objetivo: Promover ações de saúde na
UFMS

Meta 2: Promover pelo menos dois
eventos e/ ou ações, por semestre,
relacionados ao esporte para estudantes
e servidores
Meta 3: Promover pelo menos dois
eventos e/ ou ações, por semestre,
relacionados à saúde e bem-estar do
servidor

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionadas com a proposta

● ODS 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas
as idades.

● ODS 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação.

Proposta do Projeto

Título do
projeto

Prática esportiva - melhorias no complexo aquático e campanha de
incentivo ao esporte

Objetivo geral
Aprimorar o complexo aquático e realizar uma campanha para que os
estudantes e servidores possam ser incentivados a utilizar o local e
praticar esportes

Objetivos ● Requalificar a iluminação na arquibancada;

https://dides.ufms.br/pagina-inicial/oplano/


específicos ● Reforma das arquibancadas e proposta de paisagismo;
● Estrutura do telhado verde para captação da água da chuva e

sombreamento;
● Captação da água da chuva para utilização em duchas e

banheiro;
● Elaborar campanha com diferentes formatos de divulgação para

incentivar o esporte;
● Criar identidade visual para campanha;
● Utilizar a campanha para tratar sobre boas práticas de uso do

local.

Resumo do
projeto

O projeto consiste no aprimoramento do complexo aquático na cidade
universitária juntamente com a elaboração de uma campanha sobre a
prática esportiva. Com isso espera-se melhorar o ambiente de trabalho
e estimular a comunidade acadêmica (estudantes e servidores) a
praticar mais exercícios físicos, a fim de garantir uma melhoria na
qualidade de vida desse público. Como melhorias no espaço das
piscinas, pretende-se aprimorar a iluminação do local, reformar a
arquibancada, elaborar sistema de captação de água da chuva para
abastecer as duchas e banheiro, além de desenvolver telhado verde
para sombreamento.

Ter um espaço de qualidade não implica na sua utilização, pois a falta
de conhecimento sobre o ambiente pode manter um baixo número de
usuários. Para evitar que isso ocorra, será feita uma campanha de
incentivo ao esporte e utilização do complexo aquático. A campanha
contará com eixos temáticos a serem estabelecidos e aprimorados pela
equipe, como: tipos de práticas esportivas, benefícios do esporte,
atividades físicas que a UFMS oferece, como aprimorar qualidade de
vida com práticas diárias e variantes. A intenção é trabalhar esses eixos
em diferentes formatos para diversificar o público alcançado, por isso
iremos produzir episódios de podcast (para serem disponibilizados em
plataformas como Spotify e SoundCloud), materiais informativos
digitais (cartilha, postagens para redes sociais e e-book) e impressos
(manual de boas práticas, folders e cartilha). Por estarmos trabalhando
com formatos e eixos diversificados dentro da temática, iremos
estabelecer uma identidade visual para assim criar consistência visual
entre os produtos.

Metodologia

Inicialmente, será realizada uma visita técnica no local da reforma, para
compreender os pontos que necessitam de melhorias e também
reconhecer o terreno do projeto. Nesta visita será feito um primeiro
levantamento de medidas para o dimensionamento do telhado verde,
além de conhecer aspectos topográficos e geográficos do terreno, a fim



de analisar e propor uma adequação em um projeto de arquitetura e
engenharia.

Após esse levantamento inicial, será desenvolvido um estudo
preliminar, através de um projeto bidimensional, de possíveis formas e
soluções projetuais. Nesta etapa, ficarão definidos alguns
espaçamentos, formas arquitetônicas e dimensões.

Concluído o estudo preliminar do projeto, será feita mais uma visita
técnica ao local, com a intenção de conferir medidas e compatibilizar o
projeto bidimensional com o local do terreno. É uma etapa essencial
para evitar erros futuros na execução do projeto.

Por fim, será elaborado o Anteprojeto da reforma, onde constarão
implantações, plantas e cortes das mudanças propostas. Além dos
desenhos técnicos, o anteprojeto deverá explicar as técnicas e os
sistemas construtivos optados pelos projetistas, a fim de que as
soluções projetuais sejam compreendidas. O programa de
necessidades, com todos os ambientes definidos e dimensionados
também será feito nesta etapa.

O projeto arquitetônico da reforma e o projeto de paisagismo serão
desenvolvidos nos softwares: Sketchup, AutoCad e Revit, atualmente os
mais completos do mercado. Esses projetos trarão mais harmonia para
o local, melhorando a estética e proporcionando bem estar dos
usuários do complexo.

Ao tratar da campanha de incentivo ao esporte, primeiro é necessário
estabelecer os eixos que serão abordados, assim como os formatos de
divulgação que serão utilizados. Após estabelecer os conteúdos e
formas de divulgação destes (podcast, postagens informativas nas
redes sociais, cartilha, folder, etc), é preciso criar uma identidade visual
para que uma consistência visual seja estabelecida.

Para estabelecer uma identidade visual primeiro é preciso pesquisar e
analisar de forma aprofundada o objeto da identidade, no caso a
campanha. Dessa forma é possível entender quais os elementos
visuais, a paleta de cor e tipografia que se relacionam com o tema, para
que a mensagem seja comunicada de forma efetiva para o público.
Desse estudo minucioso é possível estabelecer os objetivos da
identidade, assim como suas limitações. Concluindo a pesquisa, os
testes sobre a marca podem ser iniciados. Ao testar os elementos
(símbolo, tipografia e paleta de cor) é necessário se atentar para que a



marca não gere dúvidas no público alvo. Com a identidade visual
estabelecida é possível confeccionar os produtos de divulgação da
campanha.

Após estabelecer os eixos da campanha, a produção do conteúdo pode
ser realizada. Ao tratar do tema, o objetivo é utilizar diferentes
formatos para ampliar o público-alvo alcançado com a campanha, por
isso serão feitas produções em texto (cartilhas impressas e/ou digitais,
manual de boas práticas, postagens para redes sociais e folders
informativos) e em áudio (sério de podcast sobre a prática esportiva).

Dessa forma a EJ BRAVA, para a execução do projeto irá:
1. Estudar o tema trabalhado no projeto, seus objetivos, resultados e
desejos.
2.Estabelecer os eixos abordados na campanha, assim como os
formatos em que estes materiais serão produzidos.
3. A partir do estudo, desenvolver a identidade visual da campanha.
4. Criar os produtos de divulgação da campanha, já estabelecidos na
segunda etapa.

Resultados e
impactos
esperados com
apresentação
de indicadores

Com o projeto espera-se aprimorar o espaço da cidade universitária de
forma que os estudantes e servidores façam melhor uso do complexo
aquático. Além disso, espera-se estimular a prática esportiva de forma
que a saúde dos acadêmicos e servidores possa ser aprimorada. Os
indicadores desses resultados poderão ser vistos no número de
frequentadores da piscina e na quantidade de consumidores dos
produtos de comunicação criados, além do número de inscritos em
ações esportivas na UFMS.

Previsão de
produto final a
ser entregue

● Manual da identidade visual da campanha (com especificações
sobre as variações da marca, a paleta de cor e limitações sobre
a utilização);

● Podcast (pelo menos 5 episódios tratando do tema para compor
uma série);

● Cartilha digital (seguindo a identidade visual criada e tratando
do incentivo ao esporte);

● Cartilha impressa (para incentivar a prática esportiva);
● Folder (para tratar das boas práticas de utilização do espaço);
● E-book sobre esporte;
● Postagens informativas para redes sociais (ao menos 5

postagens);
● Planta elétrica (para a requalificação da iluminação na

arquibancada);
● Planta baixa (para realizar a captação da água da chuva);



● Planta, cortes, tabelas de esquadrias, tabela de topologia
vegetal e imagens perspectivas (para reformar a arquibancada);

● Planta e cortes (para a execução do telhado verde).

Cronograma de Ações

Ação Cronograma

Visitas Técnicas Julho

Projeto do Telhado verde
Julho/ Agosto/

Setembro/ Outubro/
Novembro

Projeto elétrico
Agosto/ Setembro/

Outubro

Projeto Paisagístico
Agosto/ Setembro/

Outubro/ Dezembro

Projeto de captação de águas pluviais
Agosto/ Setembro/
Outubro/ Dezembro

Aprofundar o estudo do projeto e objetivos da campanha para
identidade visual

Julho

Estabelecer eixos abordados na campanha e os formatos que
serão produzidos

Julho

Criar identidade visual Agosto/ Setembro

Criar conteúdo para produtos
Agosto/ Setembro/

Outubro/ Novembro

Criar produtos (podcast, artes para redes sociais, cartilha,
manual de boas práticas, etc)

Setembro/ Outubro/
Novembro

Finalização Dezembro


