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Resumo  
Este trabalho teve início com as atividades desenvolvidas no projeto de extensão 
“Ações Multidisciplinares com Arte e Engenharia Digital”, que acontece desde abril 
de 2012, na Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Participam deste projeto 
estudantes e professores dos cursos de Engenharia Eletrônica e Engenharia de 
Controle e Automação e dos cursos de Artes Visuais e Design Gráfico, cujas ações 
se estendem à comunidade de estudantes e professores da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental Dr. José Brusque Filho, localizada em Pelotas. As ações 
desenvolvidas pelo grupo estão sendo realizadas tanto na escola como na UFPel. O 
objetivo deste projeto é motivar os alunos da escola a considerarem um curso de 
graduação como um projeto de vida. O grupo se reúne semanalmente e são 
realizadas oficinas ministradas pelos professores e alunos da UFPel. Entre as 
atividades que já foram realizadas pode-se citar a realização da tira de Möbius, o 
debate sobre o conceito de labirinto, exercício de sensibilização e percepção do 
espaço, a linha do tempo de gravuras e outras imagens, a implementação de um 
amplificador de áudio e a gravação de uma placa de circuito impresso. Este projeto 
encontra-se no início, mas desde já se podem perceber grandes possibilidades de 
interação entre a universidade e a escola, e entre as duas áreas do conhecimento 
envolvidas. As ações multidisciplinares surgem a partir das atividades práticas e da 
atuação dos alunos de graduação junto com suas percepções sobre a escola. O 
grupo sugeriu montar uma rádio na escola, utilizando amplificadores de áudio e 
caixas de som. A rádio deverá funcionar com equipamentos projetados, construídos 
e adaptados pelos alunos da engenharia e das artes com a participação dos alunos 
da escola. 


