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Introdução: É durante o ensino médio que jovens devem se decidir em relação as suas escolhas 
profissionais. Objetivos: Com o objetivo de auxiliar estes alunos, em especial, os da Rede Publica, o 
Instituto de Biociências realiza, anualmente, mediante a prática junto à comunidade, uma mostra das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão nele desenvolvidas. Métodos: Todas as Escolas da Regional de 
Botucatu são convidadas para visitarem a mostra, realizada no ginásio de esportes da Associação Atlética 
Ferroviária, das 8 às 22 horas, durante 1 dia. Servidores, alunos de graduação e pós-graduação e docentes 
do IBB se dividem em stands, por departamento, onde as atividades são demonstradas através de 
equipamentos ou materiais de ensino numa linguagem apropriada ao nível do ensino médio. Alunos de 
graduação participam também como monitores, na condução dos visitantes através dos stands. Folders 
ilustrativos dos cinco cursos oferecidos pelo IB são distribuídos, para complementar as informações. Os 
visitantes recebem um questionário para avaliação do evento, após a visitação. Resultados: Em 2010 
houve a visita de 1048 alunos e 31 professores, sendo 945 alunos (88,5%) de Escola Publica e 121 alunos 
(11,5%) de Escola Privada. Em 2011, o evento, que se encontra na sua 8ª edição, foi prestigiado por 1280 
estudantes do ensino médio, acompanhados de 51 professores, sendo 1077 (86,9%) de Escolas Publicas e 
163 (13,1%) de Escolas Privadas. O evento também recebeu a visita de alguns pais de alunos, idosos e 
crianças (cerca de 40 visitantes). A realização do evento dentro da cidade facilitou o acesso destes 
estudantes, principalmente no período noturno e aumentou a adesão dos departamentos expositores. A 
maior concentração de alunos visitantes ocorre nos períodos da manhã e da noite, que correspondem aos 
respectivos períodos de aula dos alunos visitantes nas suas Escolas. A avaliação dos professores que 
acompanham seus alunos é positiva, consideram que este evento ajuda bastante o aluno na escolha 
profissional, além de despertar o seu interesse para novos conhecimentos. Os alunos do ensino médio 
aproveitam bastante a exposição, tem a oportunidade de completarem o conteúdo teórico abordado em sala 
de aula e de se exercitarem com os equipamentos da mostra. Este evento possibilita uma maior integração 
entre docentes, alunos e servidores do IBB, é um modo de estreitar a relação Universidade-Sociedade ao 
mesmo tempo em que ensina a todos a importância de se exercer a cidadania enquanto permite a 
construção e difusão do conhecimento. 
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