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Introdução: O “Venha nos Conhecer” é um subprojeto do Projeto de Divulgação da Faculdade de
Engenharia de Bauru, que tem por objetivo divulgar a Faculdade e seus muitos projetos entre a
comunidade unespiana e a população de Bauru. Há mais de 10 anos o “Venha nos conhecer”
aproxima a faculdade dos alunos de ensino médio da rede pública e particular, através de visitas
monitoradas às instalações da FEB.O projeto é coordenado pelo Prof. Dr. José Ângelo Cagnon
(coordenador geral) e por Zilda de Fátima Cardoso Luiz (coordenadora técnico-administrativa), e
conta com o apoio financeiro da PROEX. Objetivos: O projeto promove visitas de alunos do
ensino médio com objetivo de divulgar as pesquisas e projetos de alunos e professores da FEB, no
âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, aproximando, também, a faculdade da comunidade
de Bauru e região. As visitas dão aos alunos que estão na época do vestibular a oportunidade de
conhecer um pouco mais das carreiras da Engenharia, assim como laboratórios, professores e
projetos que os próprios alunos desenvolvem, ajudando a sanar dúvidas e indecisões. Métodos:
Ao chegarem à faculdade os alunos são recebidos pelo Prof. Dr. José Ângelo Cagnon, que dá as
boas-vindas e apresenta os cursos e, em linhas gerais, a faculdade aos alunos. Nessa palestra,
também é apresentado aos alunos o cursinho pré-vestibular gratuito da Faculdade de Engenharia,
o Cursinho 1º de maio. Os alunos visitantes também recebem material de divulgação da faculdade
e o Guia Acadêmico da Unesp.O projeto conta com o apoio da diretoria, dos servidores técnicoadministrativos, da assessora de imprensa, dos professores e técnicos de laboratórios, além de
duas bolsistas. Alunos da FEB também participam da visita, apresentando aos futuros
vestibulandos os projetos desenvolvidos por eles, contribuindo, também, para aproximar os alunos
visitantes de tudo que é apresentado a eles.Para facilitar o transporte dos alunos, o projeto conta
com o ônibus da Unesp. Resultados: Durante todos esses anos, o projeto – dentre outros, como o
“Viva Mais” –, através da atuação de inúmeros bolsistas, vem aproximando a Faculdade de
Engenharia da comunidade e auxiliando-a no crescimento e fortalecimento da sua imagem, não só
para com o público externo, mas também para com o interno. Para isso, também são
desenvolvidos trabalhos como matérias jornalísticas, cobertura de eventos e palestras, que são
divulgados no blog da FEB: comunica.feb.unesp.br.A divulgação também é responsável pelo
clipping, que consiste na coleta e armazenamento de matérias produzidas sobre a Faculdade em
diversos veículos de comunicação.Dessa forma, a FEB se faz cada vez mais presente no cotidiano
de seus alunos e da comunidade de Bauru e região.
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