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RESUMO - O Projeto PROMOVE/UEPG – Interação dos cursos de Engenharia, da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa com o Ensino Médio teve como objetivo principal despertar o interesse dos 
alunos do ensino médio em cursar Engenharia. Através do projeto foi criado o Hall Tecnológico, o 
qual conta com quatro laboratórios, sendo um para cada Engenharia (Computação, Alimentos, 
Materiais e Civil) e um auditório. Este artigo tem como objetivo apresentar a especificação do 
ambiente de software do laboratório de Engenharia de Computação. Para tanto a metodologia 
utilizada foi levantar junto ao ensino médio as necessidades computacionais e educacionais, para 
correlacionar as disciplinas do ensino médio, matemática, física, química e biologia, com as 
engenharias. No laboratório existe o Ambiente Educacional MODESTO - Multimedia Objects Design, 
Educational SysTem and Online para desenvolvimento de aplicações multimídia, com participação de 
alunos e professores do ensino médio. Também foi colocado o Scratz, um ambiente de programação 
visual para o desenvolvimento de jogos. Foram aplicados métodos e técnicas de computação, para 
automação industrial, correlacionando as disciplinas básicas do ensino médio com as disciplinas do 
curso de Engenharia de Computação, com alunos do ensino médio. Foram envolvidas tecnologias de 
rede e de banco de dados como elementos facilitadores no processo de inclusão e entendimento dos 
conceitos relacionados à informática, matemática e física, com alunos do ensino médio. As 
tecnologias de banco de dados permitiram a recuperação de informações vinculadas às disciplinas do 
ensino médio. Como resultados obtidos, ressaltamos a aproximação entre a Universidade e Colégios 
Públicos, mostrando as possibilidades de interação que podem e devem existir. Neste projeto foram 
atendidos cerca de 180 alunos do ensino médio, com participação de professores e alunos, 
pertencentes ao Setor de Ciências Agrárias e de Tecnologia. 
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