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Introdução: O Instituto de Biociências há muitos anos abre suas portas para os alunos do 
ensino médio da cidade de Botucatu e região. Neste evento os alunos visitantes têm a 
oportunidade de conhecer as diferentes atividades desenvolvidas no meio universitário.  
Objetivos: este projeto de extensão está direcionado aos alunos das Escolas Públicas da 
Rede Estadual de Educação de Botucatu e região com o objetivo de auxiliá-los na escolha do 
curso de graduação para o vestibular.  Métodos: O evento é coordenado por um grupo de 
docentes, alunos de graduação e pós-graduação e servidores técnicos administrativos do IB e 
conta com parceria da diretoria do IB, e o apoio financeiro da PROEX, FUNDIBIO, CEATOX e 
CIE. As Escolas são convidadas oficialmente para participarem deste evento, que é gratuito. A 
prefeitura de Botucatu auxilia no transporte dos alunos no dia do evento. Alunos das Escolas 
da Rede Privada de Botucatu também são convidados. A visitação pelos alunos do Ensino 
Médio é programada para um único dia, no mês de outubro.  Resultados: No dia do evento, os 
Departamentos, as Unidades Auxiliares (Centro de Assistência Toxicológica, Centro de 
Isótopos Estáveis e Centro de Microscopia Eletrônica), se organizam para uma mostra das 
atividades desenvolvidas no Ensino, Pesquisa e Extensão. Os alunos dos nossos cursos de 
Graduação participam como monitores acompanhando os grupos de alunos visitantes aos 
locais de exposição. Em 2008, participaram do evento 533 alunos do ensino médio, sendo 301 
de Escola Publica e 209 de Escola Privada, acompanhados por 19 professores. Foi passado 
um questionário aos visitantes, com questões objetivas, visando a obtenção de dados para 
avaliação do evento. Dos 533 alunos, 232 responderam o questionário, sendo 70 % do sexo 
feminino. Os alunos tinham entre 14 e 20 anos, a maioria (80,6%) não conhecia o IB e 67,3 % 
dos alunos apontaram interesse pela área de ciências biológicas. O evento foi avaliado como 
adequado pelos professores e pertinente para o aprendizado do aluno. O tempo curto para 
visitação e a necessidade de intervalo e de lanche foram apontados pelos alunos visitantes. 
Esta atividade de extensão é considerada importante para o IB, pois, além de apresentar os 5 
cursos de graduação do IB, ajudando os alunos do ensino médio na opção de curso para o 
vestibular, possibilita a divulgação das diferentes atividades desenvolvidas pelo Instituto de 
Biociências.


