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RESUMO – O crescimento de um país está diretamente relacionado com a capacitação de seus 
cidadãos e com a qualidade dos conhecimentos que eles são capazes de produzir e de transferir para 
os sistemas produtivos. As disciplinas essenciais para a engenharia, como física, matemática, 
química, biologia e informática podem ser abordadas de maneira estimulante usando a computação. 
O objetivo deste artigo é apresentar a metodologia computacional para interação das engenharias 
com o ensino médio, despertando o interesse dos alunos para os cursos de Engenharia, oferecidos 
pela UEPG. Esse interesse se deu por meio da correlação entre os ensinamentos básicos do ensino 
médio e aplicações práticas na engenharia. As atividades foram organizadas pelos docentes e alunos 
de graduação aplicando metodologias computacionais para automação industrial e comercial. Foram 
oferecidos conhecimentos de robótica e automação, que permitiu aos alunos o contato com a parte 
de hardware envolvida dentro do curso de Engenharia de Computação, apresentando aos alunos um 
possível mercado de atuação futura. Os alunos puderam entender como um robô executa suas 
tarefas e todos os processos envolvidos para que o resultado final seja atendido. Dentro destes 
conceitos foram apresentadas correlações com Matemática e Física, por exemplo, os sensores 
utilizados nos robôs que utilizam conceitos de física como a intensidade da luz e reflexo, além dos 
motores que possuem torque, conceito visto durante o curso de física.  Para o cálculo, projeto e 
montagem dos mesmos aplicaram o uso da matemática na resolução das equações nos sensores e 
atuadores. Através disso, foi mostrada aos alunos a importância das matérias estudadas no Ensino 
Médio para a Universidade, incentivando-os a estudarem e constatando a sua aplicabilidade no curso 
de Engenharia de Computação. Todos os alunos ficaram interessados no assunto, pois precisaram 
ajudar na montagem dos robôs e colaboraram no processo de confecção dos programas a serem 
executados. 
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