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Introdução: Há mais de 10 anos a Faculdade de Engenharia da UNESP de Bauru, por meio 
do Projeto de Divulgação da FEB, incluindo o programa de visitas monitoradas de escolas da 
rede pública e privada denominado “Venha nos Conhecer” e de sua integração com a 
comunidade, vem mostrando que só com muito trabalho se colhe bons resultados.  Objetivos:
Este projeto, de caráter institucional, visa mostrar o que os professores pesquisadores da 
Faculdade de Engenharia estão desenvolvendo, em termos de novidades, em relação ao 
ensino, pesquisa e extensão, além de colocar em evidência os eventos realizados pela 
Faculdade, contribuindo para o fortalecimento de sua imagem junto ao público interno e 
externo. Há também a ação singular no projeto de promover visitas monitoradas destinadas 
aos estudantes de ensino médio e de cursinhos pré-vestibulares às dependências da 
Faculdade de Engenharia. Este programa de visitas (“Venha nos Conhecer”) concede a 
oportunidade de muitas escolas públicas e privadas de Bauru e região conhecerem os 
laboratórios didáticos da FEB e entrarem em contato com a UNESP.  Métodos: Os 
coordenadores do projeto são: Prof. Dr. Jair Wagner de Souza Manfrinato (coordenador geral), 
Zilda de Fátima Cardoso Luiz (coordenadora técnico-administrativa). O projeto conta com o 
apoio da diretoria, dos funcionários administrativos, da assessora de impressa da Faculdade, 
dos professores e de técnicos dos laboratórios didáticos das engenharias. O apoio financeiro 
do projeto é concedido pelo PROEX. As escolas de ensino médio e cursinhos pré-vestibulares 
da rede pública e privada de Bauru e região são convidadas a participar gratuitamente do 
projeto.  Resultados: Em todos esses anos, a FEB tem contado com a colaboração de vários 
bolsistas que tem atuado diretamente neste projeto. Busca-se sempre realizar as atividades de 
forma séria e competente. Atualmente, o programa “Venha nos Conhecer” é a principal 
atividade no projeto. Algumas das outras atividades desenvolvidas no projeto são: elaboração 
de matérias jornalísticas sobre a FEB para circulação interna e externa da UNESP de Bauru, 
cobertura fotográfica de eventos, coleta e diagramação de notícias emitidas pela mídia local 
relacionadas ä Faculdade (clipping). O trabalho desenvolvido no Projeto mostra-se uma forma 
importante de consolidar a instituição e apresentá-la a diversos públicos na cidade de Bauru e 
região.


