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RESUMO – Os Programas de Extensão: Interação das Engenharias com o Ensino Médio 
(PROENGEM) e Novos Talentos tiveram como objetivo principal despertar vocações científicas e 
tecnológicas, aumentando a demanda pelos cursos da área de engenharia (Alimentos, Civil, 
Computação e Materiais), oferecidos pela UEPG. Nestes programas de extensão várias atividades 
foram desenvolvidas, todas elas buscando contribuir com a formação do aluno de ensino médio. 
Dentre as atividades propostas nos programas estão as oficinas de experimentação tecnológica. 
Estas oficinas têm como objetivo promover a interação dos alunos do ensino médio com a prática da 
Engenharia, por meio da realização de experimentos nos quais os alunos do ensino médio executam 
atividades nos laboratórios dos cursos de engenharia da universidade e nos laboratórios do Hall 
Tecnológico. O presente trabalho apresenta os resultados das oficinas que foram desenvolvidas 
dentro do PROENGEM e dos Novos Talentos, com os alunos do Colégio Estadual Professor João 
Ricardo Von Borell Du Vernay e do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta Grossa – 
CEEP-PG. Nas oficinas foram relacionados os conteúdos aprendidos nas disciplinas de química, 
física e matemática ministradas no ensino médio com os conteúdos da Engenharia de Materiais. 
Como resultado, pode-se destacar o interesse e a motivação dos alunos durante as oficinas, a 
integração e familiarização dos alunos com o ambiente universitário e a aproximação do ensino 
médio com a universidade.   
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Introdução 
 

O número de engenheiros formados no Brasil, quando comparado com países 
desenvolvidos e/ou em desenvolvimento, é ainda bastante reduzido. Dados do Instituto Euvaldo Lodi 
apontam que até 2006 havia aproximadamente 550 mil engenheiros para 90,1 milhões de pessoas no 
mercado trabalho, o que significa 6 engenheiros para cada 1000 pessoas economicamente ativas. 
Em países como EUA, Japão, Inglaterra e Alemanha, esta proporção chega ser de 25 engenheiros 
para cada 1000 pessoas.  

Para que ocorra o crescimento de um país, a capacitação de seus cidadãos e a qualidade 
dos conhecimentos que são capazes de produzir e transferir aos sistemas produtivos são 
fundamentais. Dessa forma, os engenheiros têm papel fundamental nas indústrias, pois devem ter o 
conhecimento necessário para propor e implantar inovações que impulsionando o crescimento. Com 
o crescimento e o desenvolvimento apresentado pelo Brasil nos últimos anos, a área de engenharia 
vem sendo considerada estratégica para implantar e principalmente desenvolver tecnologia e 
inovação. Porém, há um consenso no cenário nacional da necessidade de profissionais dessa área 
para promover, auxiliar e sustentar o crescimento econômico do país. Termos como o “Apagão de 
Engenheiros” e “Importação de Engenheiros” já são comuns no setor produtivo. 

Sendo assim, é de vital importância estimular e despertar vocações nos alunos do ensino 
médio para os cursos de engenharia, visando não só o aumento do número de engenheiros formados 
no país, mas também proporcionando uma formação de qualidade aos futuros engenheiros. Porém, 
durante o ensino médio existe uma grande dificuldade dos alunos relacionarem os conteúdos que 
nele se aprende com situações de aplicações na prática de uma profissão. Este é um dos grandes 
problemas das disciplinas básicas essenciais para a engenharia, como física, química e matemática. 
A falta de exemplos práticos e aplicados e o pouco conhecimento dos professores do ensino médio 
sobre as áreas da engenharia dificulta essa correlação. Isso reflete diretamente nos alunos, gerando 
baixa procura por esses cursos e alta evasão nos primeiros anos do curso superior. Além disso, a 
falta de conhecimento dos estudantes do ensino médio em relação à profissão do engenheiro e seu 
papel na sociedade também os desestimulam a cursar engenharia.  

Levando-se em consideração este contexto, foram desenvolvidos na Universidade Estadual 
de Ponta Grossa os Programas de Extensão: Interação das Engenharias com o Ensino Médio 
(PROENGEM) e Novos Talentos, que tiveram como objetivo principal despertar vocações científicas e 
tecnológicas, aumentando a demanda pelos cursos da área de Engenharia (Alimentos, Civil, 
Computação e Materiais), oferecidos pela UEPG.  

Dentro destes programas vários projetos foram desenvolvidos, todos eles buscando 
contribuir com a formação do aluno de ensino médio. O Programa Novos Talentos foi executado 
durante o período de 2010 a 2012, enquanto que o PROENGEM está institucionalizado dentro da 
UEPG, junto à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais, desde 2008. Durante a execução do 
PROENGEM, foi criado também na UEPG um espaço permanente denominado Hall Tecnológico. 
Este Hall conta com quatro laboratórios e um anfiteatro, destinados à reflexão e debates em torno da 
produção de conhecimento e cultura, da formação técnica e superior, da profissão de engenheiro, da 
interação universidade-comunidade e da importância da formação continuada. Neste espaço estão 
sendo realizadas ações que permitem ao aluno do ensino médio vivenciar o curso a ser realizado no 
ensino superior, antes do ingresso na universidade.  

No que diz respeito às atividades propostas nestes programas de extensão que foram 
desenvolvidos, oficinas de experimentação tecnológica foram realizadas. Estas oficinas tiveram como 
objetivo principal promover a interação dos alunos com a prática da engenharia, por meio da 
realização de minicursos e aulas experimentais, nas quais os alunos do ensino médio executam 
atividades nos laboratórios da universidade e no Hall Tecnológico. As oficinas elaboradas visavam 
demonstrar aos alunos como os conceitos básicos aprendidos no decorrer da sua formação no 
ensino médio podem ter aplicações práticas dentro das engenharias ofertadas pela UEPG 
(Engenharias de Materiais, Civil, de Alimentos e de Computação). As atividades desenvolvidas 
exploraram temas relacionados à área tecnológica e permitiram a familiarização dos alunos do ensino 
médio com o ambiente universitário. Participaram das atividades destes programas os alunos do 
Colégio Estadual Professor João Ricardo Von Borell Du Vernay e do Centro Estadual de Educação 
Profissional de Ponta Grossa – CEEP-PG. 
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Objetivos 
 
O objetivo deste trabalho é descrever e apresentar os resultados obtidos a partir das 

oficinas de experimentação tecnológica desenvolvidas pela Engenharia de Materiais da UEPG dentro 
dos programas PROENGEM e Novos Talentos, realizadas com alunos do Colégio Estadual Professor 
João Ricardo Von Borell Du Vernay e do Centro Estadual de Educação Profissional de Ponta   
Grossa – CEEP-PG. Nestas oficinas foram relacionados os conteúdos aprendidos nas disciplinas de 
química, física e matemática ministradas no ensino médio com conteúdos da Engenharia de 
Materiais.  

 
 

Metodologia 
 
Durante a execução do programa PROENGEM desenvolveu-se um projeto denominado 

Engenharias em Prática. Este projeto consistia na realização de oficinas de experimentação 
tecnológica realizadas uma vez por mês no contraturno escolar dos alunos do ensino médio. Nestas 
oficinas, inicialmente apresentava-se um minicurso de 2 horas com as informações teóricas da parte 
experimental a ser desenvolvida e as correlações deste experimento com os assuntos aprendidos 
nas disciplinas do ensino médio. Posteriormente, realizava-se o experimento em uma aula 
experimental de 2 horas. No caso da Engenharia de Materiais, a cada oficina realizada abordava-se 
uma das classes de materiais: metálicos, poliméricos e cerâmicos. Por exemplo, na oficina 
relacionada aos materiais metálicos foi realizado um experimento de caracterização de peças de aço 
soldadas; na oficina de materiais poliméricos foi realizado um experimento relacionado com a 
cristalização de polímeros; e na oficina de materiais cerâmicos foi realizado um experimento 
relacionado com o estudo de suspensões cerâmicas. Estas aulas experimentais foram realizadas no 
Laboratório de Engenharia de Materiais do Hall Tecnológico da UEPG. A figura 1, abaixo, ilustra uma 
das oficinas do programa PROENGEM, nesta oficina foi realizado um experimento relacionado com o 
estudo da viscosidade de suspensões cerâmicas. 
 

Figura 1 – Oficina de experimentação tecnológica do Programa PROENGEM. 

 
Legenda: Etapa do procedimento experimental executado na oficina do estudo da viscosidade de 
suspensões cerâmicas. Após a aplicação de diferentes quantidades de dispersante, determinava-se o 
tempo de escoamento da suspensão e explicava-se os fenômenos físicos e químicos envolvidos. 
Além disso, ressaltava-se a importância do experimento para o processo produtivo de materiais 
cerâmicos (Laboratório de Engenharia de Materiais do Hall Tecnológico da UEPG). 
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Por sua vez, o Programa Novos Talentos, foi desenvolvido com atividades concentradas em 
duas semanas, sempre no contraturno escolar dos alunos do ensino médio. A Engenharia de 
Materiais desenvolveu três atividades: Descobrindo as Engenharias, Oficinas de Reciclagem de 
Materiais e Tecnologias de Processamento e Caracterização de Materiais. Em cada atividade 
desenvolveu-se oficinas das três classes de materiais: metálicos, poliméricos e cerâmicos. Estas 
oficinas foram executadas ao longo de duas semanas e eram divididas em minicurso teórico e aula 
experimental, sendo que em cada atividade cada classe de material contou com a realização de três 
oficinas. Estas oficinas foram realizadas no Laboratório de Engenharia de Materiais do Hall 
Tecnológico da UEPG, nos Laboratórios do Curso de Engenharia de Materiais da UEPG e na 
Fundição da Coordenação de Mecânica da UTFPR de Ponta Grossa. A figura 2, a seguir, ilustra uma 
das oficinas do programa Novos Talentos realizada na Fundição da Coordenação de Mecânica da 
UTFPR de Ponta Grossa. Nesta oficina foram realizadas etapas de processamento para a reciclagem 
do alumínio por fundição. 
 

Figura 2 – Oficina de experimentação tecnológica do Programa Novos Talentos. 

 
Legenda: Etapa do procedimento experimental executado na oficina de reciclagem de materiais 
metálicos. Nesta atividade, os alunos trabalharam na separação do alumínio a ser reciclado, na 
confecção dos moldes de areia onde o alumínio fundido foi vazado e na retirada das peças 
solidificadas do interior dos moldes (Fundição da Coordenação de Mecânica da UTFPR de Ponta 
Grossa).  

 
A elaboração de todas as oficinas foi baseada em conteúdos que são apresentados aos 

alunos durante o ensino médio, com o objetivo de demonstrar a aplicação destes conteúdos nas 
possíveis atividades do dia a dia de um Engenheiro de Materiais. Estes tópicos foram levantados em 
uma apresentação de slides antes da realização da parte experimental e fornecidos aos alunos em 
apostilas ou roteiros experimentais preparados para a execução das atividades.  

 
 
Resultados 

 
As atividades das oficinas, tanto do PROENGEM quanto dos Novos Talentos, 

proporcionaram aos estudantes a oportunidade de aplicar conteúdos desenvolvidos no ensino médio, 
relacionando-os com as atividades práticas da Engenharia de Materiais. Dentro do PROEGEM, por 
exemplo, na oficina relacionada aos materiais metálicos foi realizado um experimento de 
caracterização de peças de aço soldadas, demonstrando a importância de conceitos como 
composição química e conceitos de transferência de calor no controle de qualidade de uma peça 
soldada.  Na oficina de materiais poliméricos, em que foi realizado um experimento relacionado com a 
cristalização de polímeros, foi demonstrada a importância de conceitos de ligações químicas e modos 
de resfriamento nas propriedades finais de peças poliméricas. Na oficina de materiais cerâmicos, na 
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qual foi realizado um experimento relacionado ao estudo de suspensões cerâmicas, demonstrou-se 
como o escoamento das suspensões pode ser influenciado por fenômenos físicos e químicos 
decorrentes da adição de diferentes quantidades de dispersantes nas suspensões. Além disso, 
ressaltava-se a importância do experimento para o processo produtivo de materiais cerâmicos. 

Em relação ao Programa Novos Talentos, na atividade Descobrindo as Engenharias, os 
alunos tiveram a oportunidade de aprender mais sobre as tecnologias utilizadas na Engenharia de 
Materiais. Estas oficinas fizeram despertar o interesse pelo curso em vários alunos participantes, 
conforme se observou nas respostas das avaliações das oficinas feitas pelos os alunos. Os alunos 
também aprenderam como são produzidos diversos materiais, familiarizando-se com a ciência e 
tecnologia envolvida na fabricação destes produtos. Todas as atividades das oficinas foram 
executadas em grupo, para incentivar o trabalho em equipe e a socialização. Em todas as oficinas a 
parte teórica apresentada aos alunos sempre utilizava os conceitos aprendidos no ensino médio, 
demonstrando a aplicação destes conceitos na engenharia. Esta aplicação prática dos conceitos 
aprendidos no colégio promoveu um aumento do estímulo ao estudo dos conteúdos e uma 
consequente melhoria na qualidade do aprendizado. A supervisão das oficinas foi feita pelos 
professores, pelos alunos de graduação e pelos alunos de pós-graduação, o que proporcionou a 
interação destes com os alunos do ensino médio. 

Na atividade de Reciclagem de Materiais, os alunos tiveram a oportunidade de entrar em 
contato com técnicas de reciclagem de materiais metálicos, polimérico e cerâmicos (vidros). Os 
minicursos proporcionaram a estes estudantes a aquisição de conhecimento na área de ciência e 
engenharia de materiais, associando-os aos conteúdos de física, química e matemática, aprendidos 
ao longo do ensino médio. As atividades práticas oportunizaram o trabalho em equipe e a resolução 
de problemas práticos para a possibilidade de reciclagem de cada classe de material estudada. Nas 
oficinas os alunos aprenderam os conceitos de produção sustentável e produção com 
responsabilidade ambiental. A figura 3, abaixo, ilustra uma peça obtida pelos alunos durante a oficina 
de reciclagem de alumínio por fundição.  
 

Figura 3 – Peça de alumínio obtida na oficina de reciclagem de materiais. 

 
Legenda: Peça obtida a partir de sucata de alumínio separada pelos alunos. Após a separação da 
sucata os alunos produziram moldes de areia a partir de modelos de peças a serem produzidas. Após 
a confecção do molde e fusão da sucata, o alumínio líquido foi vazado nos moldes e posteriormente 
as peças foram desmoldadas após resfriamento e solidificação do metal (Fundição da Coordenação 
de Mecânica da UTFPR de Ponta Grossa). 

   
As atividades das oficinas de Tecnologias de Processamento e Caracterização de Materiais 

proporcionaram aos estudantes do ensino médio a oportunidade de entrar em contato com técnicas 
de processamento e caracterização de materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos. Os minicursos 
proporcionaram a estes estudantes a aprendizagem de conceitos da área de materiais, associando 
os conteúdos de física, química e matemática aprendidos no ensino médio com as técnicas de 
processamento e caracterização de materiais. As atividades práticas oportunizaram o trabalho em 
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equipe e a resolução de problemas práticos para as etapas de processamento e caracterização das 
propriedades obtidas. Nas oficinas os alunos aprenderam os conceitos de estrutura, propriedades, 
processamento e aplicações de materiais, e como estes itens se relacionam.  

Em todas as atividades, do PROENGEM e dos Novos Talentos, o contato com alunos de 
graduação e pós-graduação, bem como o contato com professores universitários, buscou estimular 
os alunos do ensino médio a ingressar na universidade, principalmente para cursar Engenharia de 
Materiais. Para os professores e pós-graduandos participantes das atividades extensionistas, foi uma 
oportunidade extraordinária de desenvolver uma linguagem didática na sua área de atuação. Para os 
alunos da graduação participantes, foi uma oportunidade ímpar para praticar o conhecimento 
adquirido ao longo do curso de graduação. Os alunos do ensino médio puderam entrar em contato 
com técnicas e equipamentos utilizados em pesquisa científica, bem como na produção tecnológica 
da área de ciência e engenharia de materiais. 
 
 
Conclusões 

 
Nas oficinas de experimentação tecnológica, desenvolvidas nos dois programas de 

extensão, foi possível demonstrar aos alunos a aplicação de vários conceitos de física, química e 
matemática, adquiridos no ensino médio. Estes conceitos foram demonstrados em experimentos 
ligados à Engenharia de Materiais. Além disso, a explicação das técnicas empregadas nas oficinas foi 
focada diretamente na aplicação destas no dia a dia de um engenheiro de materiais na indústria, 
demonstrando e esclarecendo aos alunos algumas das atividades do profissional desta área. A 
realização das oficinas na universidade permitiu também a familiarização dos alunos do ensino médio 
com o ambiente universitário, despertando o interesse em cursar a Engenharia de Materiais. 
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